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1. Bevezetés
1.1.Témaválasztás
Az 1989-es rendszerváltás új távlatokat nyitott a hazai egyháztörténet-írásban, hiszen
lehetségessé vált a magyar katolikus egyház történetének ideológiai előítéletektől mentes
feldolgozása és bemutatása. Az elmúlt huszonöt esztendőben a magyar katolikus egyház
huszadik századi történetét feldolgozó több jelentős és hiánypótló forráskiadvány,
monográfia jelent meg, melyek elsősorban az egyháztörténet országos jelentőségű
eseményeinek,

mozgalmainak

és

személyeinek

bemutatására

törekedtek

és

a

nagypolitikára koncentráltak. A magyar katolikus egyház huszadik századi történetével
foglalkozó történészgárda egy területen – az ígéretes kezdeményezések és törekvések
ellenére – mindmáig adós maradt. A nemrég elhunyt és a szakma hazai mesterének számító
Gergely Jenő tizenöt éve leírt soraival „ismételten szomorúan kell megállapítanunk a
forrásokon alapuló egyházmegye-történetek fájó hiányát.1” A helyzet az elmúlt tizenöt
esztendőben változott, de keveset, mivel az egyháztörténet-írás forrásfeltáráson alapuló
kutatását nem lehet néhány év alatt behozni.
A tevékenységét folyamatosan dokumentáló magyar katolikus egyház 1945 előtt
igyekezett – általában apologetikus jelleggel – saját történetét feltárni, azonban az
egyházmegyékről hiányos, egyoldalú, általában a püspökök életrajzára összpontosító
feldolgozások születtek, amelyek a katolikus sajtó, oktatás, egyesületi élet, hitélet területeit
többnyire figyelmen kívül hagyták.2 Az elmúlt hat évben – részben az utóbbi szempontok
figyelembe vételével – jelentős, a 20. század első felét is érintő egyházmegye-történeti
feldolgozások születtek a pécsi, az erdélyi, és a győri püspökség, valamint a kalocsai
érsekség vonatkozásában.3 Gergely Jenő megállapítása azonban mindmáig különösen is
igaz a váci egyházmegye esetében, amely a trianoni békeszerződést követően
lakosságszámát és területét tekintve Magyarország legnagyobb egyházmegyéjévé vált. Az
1930-as népszámlálás adatai szerint közel minden ötödik magyar katolikus a váci
1

GERGELY, 1999. 350. (A dolgozatban felhasznált forrásgyűjtemények, segédkönyvek és szakkönyvek
részletes adatait a disszertáció végén található bibliográfia tartalmazza)
2
BALOGH, 2012. 12.
3
SAS Péter: Az erdélyi római katolikus egyház 1900–1948. Barankovics István Alapítvány – Mundus Magyar
Egyetemi Kiadó, Bp., 2008.; A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti schematizmusa 1777–1923. A
Kalocsai Főegyházmegyei Gyűjtemények kiadványai, 3. Szerk.: LAKATOS Andor. Kalocsa, 2002. A Pécsi
Egyházmegye ezer éve. Szerk.: SÜMEGI József. Fény Kft., Pécs, 2008.; Vö.: BALOGH, 2012. 12–13.

6

püspökség területén élt. Az egyházmegye két világháború közötti történetének bemutatása
éppen ezért indokoltan követel helyet magának az egyháztörténet-írásban. Amíg az
egyházmegye történetének korábbi szakaszairól születtek jelentősebb munkák, addig a
püspökség eme időszakával az egyháztörténeti kutatás csak igen marginálisan
foglalkozott.4 Szederkényi László katolikus megújulást vizsgáló disszertációja5 kivételével
az egyházmegye Horthy-korszakbeli históriájának átfogóbb bemutatására még résztémák –
katolikus mozgalmak, egyházszervezet és egyházkormányzat, a papság társadalmi
szerepvállalása, egyesületi élet stb. – szintjén sem igen vállalkozott.6
A váci egyházmegye két világháború közötti történetével foglalkozó kutató ezért
jelentős mértékben alapkutatásokra van utalva. Ebből fakadóan a disszertáció nem
vállalkozhatott a téma teljes és kimerítő bemutatására, mivel a fentiekből fakadóan ez
térben és időben meghaladja a kutató egyéni lehetőségeit. Munkám során alapvetően a váci
központi forrásanyag feltárására és feldolgozására törekedtem. Szükségesnek bizonyult –
Vanyó Tihamér és Gergely Jenő munkáinak segítségével7 – tematikus súlypontok
kijelölése, valamint bizonyos – a témához egyébként szorosan kapcsolódó – területek
mellőzése. Az egyházmegye történetét bemutató dolgozat aligha mondhat le arról, hogy
4

A tizennyolcadik században több jelentős feldolgozás született, melyek közül a következő kettő emelkedik
ki: DESERICIUS, Josephus Innocentius SchP: Historia Episcopatus Dioecesis et Civitatis Vaciensis, Pestini,
1770.; RÓKA, Johann: Alt und neu Waitzen. Pressburg–Kaschau, 1777. Előbbi mű az egyházmegye és a
püspöki székhely, utóbbi pedig kizárólag a püspöki székhely történetét mutatja be, a püspökség alapításától a
18. századig. A tizenkilencedik század végén jelent meg Karcsú Antal Arzén ferences szerzetes Vác város
történetét feldolgozó kilenckötetes monográfiája (KARCSÚ Antal Arzén: Vácz város története. I–IX. Vácz,
1880-1888.), amelynek következő kötetei tartalmaznak egyháztörténeti vonatkozású fejezeteket: V: A váczi
egyházmegye általános, s a püspöki lakok története és a püspökök életrajzai; VI: A váczi székesegyház,
káptalan s az egyházmegye területén létezett apátságok, prépostságok stb. története; VII: A főesperességek,
alesperességek, az egyházmegyei plébániák sorozata, a váczi róm. kath. plébániák, a görögök, kálvin- s
lutherhitű felekezetek és zsidó-hitközségek története. Szintén ezekből az évekből származik a váci
székeskáptalan történetének eddigi legfontosabb feldolgozása: KOVÁCH, Paulus: Specimen monographiae
Capituli Vaciensis. Vác, 1884. A Horthy-korszak kétség kívül a váci egyházmegyei történetírás egyik
legjelentősebb időszaka volt. Félegyházy József szerkesztésében ekkor jelentek meg a Vácegyházmegye
múltjából című egyháztörténeti sorozat következő kötetei, melyek első sorban a török hódoltsággal és a
püspökség tizennyolcadik századi történetével foglalkoznak: MEZŐSI Károly: A váci egyházmegye a török
hódoltság idején Pongrácz György báró püspök egykorú tájékoztatása alapján. Kiskunfélegyháza, 1939.;
SZARKA Gyula: A váci egyházmegye történeti földrajza a török hódítás korában. Vác, 1940.; NAGY J.
Győző–KLEKNER Tibor: A két Althann váci püspöksége 1718–1756, Vác, 1941.; LAJTOS József: Gróf
Migazzi Kristóf Antal váci püspöksége. Budapest, 1942.; SZARKA Gyula: A váci egyházmegye és püspökei a
török hódítás korában. Vác, 1947.; SZARKA Gyula: Vác katolikus intézményei és épületei a török hódítás
korában. Vác, 1948. A sorozat Vácott 1943-ban kiadott második kötetében három szerző munkája jelent
meg: FÉLEGYHÁZY József: A váci püspökség a tatárjáráskor, RAJZ Mihály: Egyházmegyénk a török uralom
végén és LANCZ Kálmán: Dvornikovits Mihály püspöksége.
5
SZEDERKÉNYI, 2008.
6
Ritka kivételként itt meg kell említeni Molnár István dolgozatát, amely a harmincas évek elején
kibontakozó katolikus szociális mozgalmak bemutatásakor jelentős terjedelemben foglalkozik váci
egyházmegyei szervezkedésükkel. Vö.: MOLNÁR, 1989.
7
VANYÓ Tihamér: Hogyan írjuk meg egy egyházmegye történetét? Pannonhalma, 1937.; GERGELY, 1999.
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elemezze az egyházszervezet és egyházkormányzat működését, kitérjen a kor meghatározó
egyházi eseményeinek számító egyházmegyei zsinatok vizsgálatára, vagy átfogó képet
adjon az egyházmegye területén működő egyesületekről és mozgalmakról. Mindamellett a
korszak egyháztörténetével foglalkozó kutatónak célszerű foglalkozni az egyház szerves
részének tekinthető katolikus oktatással, a befolyását kiterjeszteni igyekvő katolikus
sajtóval, valamint a korabeli lelkipásztorkodás sajátos területeivel és eszközeivel.
Alapvetően le kellett mondania ugyanakkor az egyházmegye területén is reneszánszukat
élő szerzetesrendek tevékenységének vizsgálatáról, valamint a püspökség gazdasági
viszonyainak elemzéséről, mivel forrásanyaguk feltárása és feldolgozása szétfeszítette
volna a kutatás és a dolgozat kereteit.
A disszertáció az egyházmegye történetét Hanauer István püspöksége alatt vizsgálja, és
ennyiben követi a klasszikus egyházmegyetörténet-írást, amely az eseményeket a főpásztor
működéséhez kötve igyekszik bemutatni. Nyolc fejezetben arra tesz kísérletet, hogy a
forrásbázis és a szakirodalmi háttér áttekintése után, a püspökség területén élők felekezeti
és etnikai vizsgálatából kiindulva, az egyházmegye keretein belül, de esetenként kitekintve
más püspökségek viszonyaira is, képet adjon a katolikus egyház hitéleti és társadalmi
tevékenységéről. A dolgozat külön hangsúlyt fektet a papság szociális és közéleti
tevékenységére, az ennek nyomán kibontakozó egyesületi és mozgalmi életre, a hitélet
hétköznapi megnyilvánulásaira. Törekszik bemutatni az ennek érdekében kialakult
egyházmegyei intézményrendszer működését, legfontosabb szereplőit, az általuk –
elsősorban a megyéspüspök és az egyházmegyei zsinatok által - megfogalmazott
pasztorációs célkitűzéseket, és ezek gyakorlati megvalósulását.
1.2.Forrásértékű kiadványok és források
A forrásbázis áttekintésének élére azok a segédkönyvek és forrásgyűjtemények
kínálkoznak, melyek az egyházmegye-történetek megírásához is nélkülözhetetlennek
tűnnek. A kutatási segédkönyvek kategóriájában eddig egyedülálló és a téma
szempontjából is jól használható munka Balogh Margit és Gergely Jenő kétkötetes
munkája: BALOGH Margit – GERGELY Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–
1992. Kronológia. (História – MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1993.);
BALOGH Margit – GERGELY Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790–1992.
Adattár. (História – MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1996). Az első kötet
8

egyháztörténeti kronológia, a második pedig egy olyan adattár, amelyben archontológia,
statisztika és bibliográfia is található. A forráskiadványok közül – a váci főpásztor püspöki
karban betöltött szerepére vonatkozóan – jelentősek a püspökkari konferenciák
jegyzőkönyvei. Az első válogatott jegyzőkönyvgyűjtemény Gergely Jenő gondozásában
jelent meg: GERGELY Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. A magyar katolikus püspökök
konferenciáinak

jegyzőkönyveiből

1919–1944.

(Gondolat,

Budapest,

1984).

A

konferenciák teljes anyagának kiadására és történeti fejlődésük bemutatására a
rendszerváltást követően Beke Margit vállalkozott: BEKE Margit: A magyar katolikus
püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között. I–II. kötet.
(Dissertationes Hungaricae ex historica Ecclesiae. Auróra, München/Budapest, 1992).
A

magyar

katolikus

egyház

két

világháború

közötti

intézménytörténetére,

egyházmegyéire, fontosabb eseményeire és személyeire vonatkozóan nagy jelentőséggel
bírnak az országos összesítő adatokat tartalmazó Magyar Katolikus Almanach 1927 és
1931 között megjelent kötetei.8 Szintén ebbe a forráscsoportba tartoznak a BANGHA Béla
szerkesztette Katolikus Lexikon kötetei,9 az 1967 és 1981 között megjelent háromkötetes
Magyar Életrajzi Lexikon,10 a DIÓS István által szerkesztett és folyamatosan megjelenő
Magyar Katolikus Lexikon,11 valamint a HORTOBÁGYI Jenő szerkesztésében 1940-ben
megjelent Keresztény Magyar Közéleti Almanach kötetei.12 A korszak egyházának
megértéséhez elengedhetetlen az 1918-ban életbe lépett, és a két világháború között
hatályban lévő Corpus Juris Canonici – egyházi törvénykönyv – ismerte.13 A
törvénykönyvet BÁNK József egri érsek és váci püspök, kitűnő egyházjogász magyarázta
kétkötetes Kánoni jog14 című művében, mely remekül használható minden huszadik

8

Magyar Katolikus Almanach 1927. I. évfolyam. Szerk.: SZEKFŰ Gyula–BALANYI György–MIHÁLYFI Ákos–
PINICS Zoltán–ARTNER Edgár. Országos Katolikus Szövetség. Bp., 1927.; Magyar Katolikus Almanach.
Szerk. GEREVICH Tibor–ZSEMBERY István–LEPOLD Antal. Stephaneum Nyomda és Könyvkiadó R.T.,
Budapest, 1929.; Magyar Katolikus Almanach 1930–31. Szerk.: GEREVICH Tibor–LEPOLD Antal–ZSEMBERY
István. Országos Katolikus Szövetség, Bp., 1930.
9
Katolikus Lexikon. I–IV. kötet, Szerk.: BALANYI GYÖRGY–BANGHA BÉLA–ARTNER Edgár–IVÁNYI János.
Magyar Kultúra, Bp., 1930–1933.
10
Magyar Életrajzi Lexikon I–III. kötet. Főszerk.: KENYERES Ágnes. Akadémiai Kiadó, Bp., 1967–1981.
Illetve ennek kibővített internetes változata az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtárában:
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/
11
Magyar Katolikus Lexikon. I–XIV. Főszerk.: DIÓS István. Budapest, Szent István Társulat, 1993–2009.
12
Keresztény Magyar Közéleti Almanach. I–II. kötet. Szerk.: HORTOBÁGYI Jenő. Pátria Irodalmi Vállalat és
Nyomdai Részvénytársaság, Bp., 1940.
13
A későbbiekben CJC. A tanulmány megírásakor a CJC magyar nyelvű fordítását használtam. Kánonjogi
Kódex. Kézirat. é.n. Váci Egyházmegyei Könyvtár, Ákos Géza hagyatéka.
14
BÁNK József: Kánoni jog I. Bevezetés a kánoni jogba. A kánoni jog forrásai. Személyi jog. Szent István
Társulat, Bp., 1960.; BÁNK József: Kánoni jog II. Igazgatási jog, Eljárási jog, Büntetőjog. Szent István
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századi egyháztörténettel foglalkozó kutató számára. Bánk egyéb témákban megjelent
egyházjogi művei is fontos adalékul szolgálhatnak a korszak katolikus egyházának
vizsgálatához.15
A katolikus egyház a Horthy-korszakban szorosan összefonódott a fennálló politikai
rendszerrel, főpapjai közül többen tagjai lettek a törvényhozásnak. Hivatalból vagy
kinevezés alapján kerülhettek az 1926-ban felállított felsőházba, választás útján, politikai
pártok képviseletében a nemzetgyűlésbe, majd képviselőházba. A váci egyházmegye
papjai közül Hanauer István megyéspüspök, Kolossváry Mihály váci plébános, majd
nagyprépost, Révész István kecskeméti és Csík József újpesti plébános lett tagja a
felsőháznak. Utóbbi több cikluson át aktívan részt vett a nemzetgyűlés, majd a
képviselőház munkájában is. Lévay Mihály abonyi plébános politikai pályájának jelentős
szakasza a dualizmus időszakához köthető, de 1922-ben egy ciklus erejéig ő is
nemzetgyűlési mandátumot szerzett. Parlamenti tevékenységük vizsgálatához éppen ezért
forrásértékkel bírnak a Nemzetgyűlésnek, majd az Országgyűlés Képviselőházának és
Felsőházának interneten is hozzáférhető naplói.16
Az egyházmegye felekezeti és etnikai viszonyainak feltérképezéséhez a korszak
népszámlálási statisztikái adnak segítséget. 17 A püspökség plébániahálózatát alapul véve az
1930-as népszámlálás adatai alapján adatbázist készítettem, amely lehetővé tette a
demográfiai, felekezeti és etnikai viszonyok plébániai, espereskerületi, főesperességi és
végső soron egyházmegyei szintű bemutatását, valamint térképeken történő ábrázolását. 18

Társulat, Bp., 1963. Az egyházi közigazgatáshoz: BÁNK József: Egyházi jog. Az egyházi alkotmányjog
alapjai. Szent István Társulat, Bp., 1958.
15
BÁNK József: A címzetes apátok és prépostok újabb jogi helyzete Magyarországon. Stephaneum, Bp.,
1941.; BÁNK József: A káptalani dignitas fogalma. Theológia, 1944/4. 348–367.; BÁNK József: Káptalani
méltóságok Magyarországon. Budapest, 1945.
16
Vö.: Függelék, 212. Interneten elérhető források
17
Vö.: A két világháború között 1920-ben, 1930-ban és 1941-ben tartottak népszámlálást, amelynek adatait
és feldolgozását a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal több kötetben jelentette meg. A népszámlálások anyaga
a Központi Statisztikai Hivatal honlapján, interneten is elérhető: Vö.: Népszámlálási Digitális Adattár.
http://konyvtar.ksh.hu/neda
18
Pétery József váci püspök megbízásából Kemenes István nyugalmazott plébános 1943-ban készített
egyházmegyei térképet, amely a püspökség valamennyi plébániáját és fíliáját felsorolja és jelöli. Az adatbázis
összeállításához ezt az 1943-as plébániahálózatot vettem alapul, mert egyrészt megegyezik a dolgozat időbeli
határát jelentő 1942-es állapottal, másrészt mivel az 1920-as és 1930-as népszámlálás idején számos
településen még nem volt plébánia vagy lelkészség, ezért hitelesebb képet ad az egyházmegye tényleges
viszonyairól. Az 1943-as plébániahálózat vonatkozásában az 1920-as népszámlálási statisztika alapján
elkészítettem az egyházmegye 1920-as felekezeti, etnikai és demográfiai viszonyainak plébániai szintű
adatbázisát is, azonban a dolgozatban csak az 1930-as állapot került bemutatásra. Nagy Béla, az MTA BTK
Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, akinek munkájáért rendkívül hálás vagyok, az
1930-as egyházmegyei zsinati törvénykönyv (DS, 1930.) közigazgatási beosztása alapján elkészítette az
egyházmegye közigazgatási térképét, valamint az általam készített 1930-as állapotokat tükröző adatbázis
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A váci egyházmegye történetének vonatkozásában a forrásértékű kiadványok közül
kiemelkedik A Váczi Egyházmegye Hivatalos Közleményei19 című félhivatalos, az
egyházmegyei hatóság által kiadott közlöny jellegű folyóirat, amely a főpásztor körleveleit
és rendeleteit tartalmazza. Hanauer püspök minden év végén – beiktatásának évfordulóján
– külön körlevélben értékelte az elmúlt esztendő legfontosabb eseményeit. A körlevelek
háttéranyaga, mely egyes esetekben további fontos információkat tartalmazhat a Váci
Püspöki és Káptalani levéltár Circulares (Körlevelek) iratanyagában található. Eddigi
kutatásaim alapján azt tapasztaltam, hogy bármely irányból közelítem meg az
egyházmegye történetét

–

egyházszervezet, sajtótörténet, papképzés, katolikus

egyesületek – célszerű elsőként a közlönyt áttanulmányozni, majd ezt követően kell a
kapott információk által kijelölt tematikus csomópontok mentén a levéltári anyagot
megvizsgálni, különben a kutató eltéved az iratkötegek labirintusában.
Hasonló

jelentőséggel

bírnak,

és

fontos

szerepet

játszanak

a

súlypontok

megállapításában az egyházmegyei zsinatok dekrétumai. Hanauer püspök két alkalommal
tartott egyházmegyéjében zsinatot, melyek határozatai törvénykönyvben jelentek meg,
Decreta synodalia. Az 1921. évben tartott váczi egyházmegyei zsinaton hozott törvények
(Budapest, 1921.) és Decreta synodalia. Az 1930. évben tartott II. Vác Egyházmegyei
Zsinaton hozott egyházmegyei törvények (Váci Egyházmegye, Rákospalota, 1930.) címmel.
A zsinatok legfontosabb feladatát az egyetemes egyházi törvények – jelen esetben az 1918ban hatályba lépő Codex Juris Canonici – és rendeletek egyházmegyei adaptációja
képezte. A zsinati határozatok fontos forrásértékkel bírnak az egyházszervezet, az
egyházkormányzat, valamint a lelkipásztori célkitűzések elemzéséhez. Szintén ehhez a
forráscsoporthoz tartoznak az egyházmegyei sematizmusok, névtárak, melyek a
megjelenés évében érvényes intézményi hátteret, személyi viszonyokat mutatják be,
helyenként statisztikai adatokat is tartalmaznak a hívek, templomok, plébániák számának

alapján az egyházmegye felekezeti és nemzetiségi viszonyait espereskerületi szinten ábrázoló térképeket.
Vö.: Függelék, 230–237.
19
A későbbiekben VHK. A váci püspökség hivatalos lapja. Litterae Circulares ad Venerabilem Clerum
Almae Dioecesis Vaciensis címen 1886-ban jelent meg először nyomtatásban. 1888 januárjától megjelenése
rendszeressé vált, de csak a fontosabb körleveleket tartalmazta. A lap ekkortól közlöny jellegű, a lapszélen
tartalmazta a rendelkezés számát, melyek latin és magyar nyelven jelentek meg. 1920-tól a Váczi Keresztény
Nyomda állította elő a lapot és 1921-ben rátértek a magyar nyelvű címre: A Váci Egyházmegye Hivatalos
Közleményei. A lapot 1925–26-ban Budapesten, majd 1926 októberétől a váci Kapisztrán Nyomdában
nyomtatták. Kiadója az egyházmegyei hivatal volt, és a mindenkori püspöki titkár felelt a kiadásért. Vö.:
KENYÉRI, 1992. 149.
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alakulására vonatkozóan.20 Összevetésük által rekonstruálható az egyházi személyek
életpályájának alakulása. Forrásértékű kiadványnak tekinthető a HANAUER püspöki
beiktatásának huszadik évfordulóján kiadott Főpásztori körlevelek és intelmek című kötet,
amely a főpásztor papságnak és híveknek írt körleveleit, valamint jelentősebb prédikációit
gyűjtötte egybe. Az egyházmegye történetének kutatója nem nélkülözheti a neves
egyháztörténész CHOBOT Ferenc A váczi egyházmegye történeti névtára című kétkötetes
munkáját sem.21 Az 1915-ben megjelent első kötet a püspökség területén létrejött egyházi
intézmények – székeskáptalan, papi szeminárium, papi nyugdíjintézet stb. – történetét
mutatja be alapításuktól a huszadik század elejéig, míg az 1917-ben kiadott második kötet
az egyházmegyében szolgálatot teljesítő papság életadatait tartalmazza. Utóbbi munka
időben a középkorig visszamenően állította össze a papság életrajzi adatait. Mindkét kötet
jó kiindulópontot ad a két világháború közötti egyházkormányzat és a korszakban
meghatározó szerepet játszó egyházi személyek életútjának bemutatásához.
A váci egyházmegye két világháború közötti történetének legfontosabb forrásai a Váci
Püspöki és Káptalani levéltárban találhatók. Az iratanyag egy része rendezetlen, de a
korszakunkra vonatkozó anyag jól kutatható. Sajnálatos módon 1948 után a
Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága, közkeletű elnevezéssel az ÁVH nyomozói
zsákszámra vittek el iratokat a levéltárból, melyek jelentős része feltehetően
megsemmisült. Ennek következtében több esetben hiányos forrásanyaggal kell
számolnunk. Mivel a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Magyar Országos
Levéltárban őrzött iratállománya 1956-ban megsemmisült, ezért a váci egyházmegye
állami hatóságokkal folytatott levelezése a levéltár Correspondentiae cum jurisdictione
civili (Állami hatósággal való levelezés) anyagában található, de a fent említett okok miatt
hiányosan. Foghíjas a Szentszékkel folytatott levelezést tartalmazó Correspondentia cum
Sede Romana, valamint Hanauernek a püspöki kar tagjaival folytatott levelezését és a
püspökkari konferenciák anyagát tartalmazó Conferentia episcoporum iratgyűjteménye is.
Az egyházkormányzat működésének vizsgálatához a következő iratcsoportok áttekintése
szükséges: Congregatio districtualis (Esperesi gyűlésekre vonatkozó iratok), Acta
capitularis (A káptalanra vonatkozó iratok), Mixta districtus (Esperesi kerületekre

20

Schematismus cleri dioecesis Vaciensis pro anno a Christo nato… (A Váci Egyházmegye papi névtára),
1918–1943.
21
CHOBOT Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. I. kötet. Az intézmények története. Pestvidéki
Nyomda, Vác, 1915.; CHOBOT Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. II. kötet. A papság életadatai.
Vác, Pestvidéki Nyomda, Vác, 1917.

12

vonatkozó iratok), Synodus dioecesanus (Egyházmegyei zsinatokra vonatkozó iratok). A
plébániai iratok sajátos csoportját képezik a hitéleti statisztikai jelentések (Statistica),
melyeket a plébánosok évente küldtek be az egyházmegyei hatóságnak. A jelentéseket a
papság formanyomtatványok segítségével írta meg. Bár megbízhatóságuk – a papság
adminisztrációtól való irtózása miatt – esetenként kétséges, és ugyanolyan forráskritikával
kell kezelnünk, mint bármely más dokumentumot, mégis némi képet kaphatunk az adott
egyházközség hitéletéről, egyesületeiről, katolikus sajtójáról. Az iratanyag igen tekintélyes,
bizonyos években a közel 200 plébániáról beérkezett jelentések terjedelme meghaladja az
ezer oldalt. Fontos forráscsoportot képeznek az Acta privatorum (Személyi ügyek) iratai,
melyek az egyházmegye papságának személyes iratait, levelezését tartalmazzák. A
sematizmusok mellett ezek a papi életpályák rekonstruálásának elsődleges forrásai. Az
egyházmegye
(Egyesületekre

területén
vonatkozó

működő
iratok)

egyesületek
iratanyagának

vizsgálatához
áttekintése

a

Consotiationes

szükséges,

amely

összességében jelentős terjedelmű, de kevés egyesület esetében tartalmaz nagyobb
mennyiségű forrásanyagot. Külön iratcsoportot képeznek az Actio Catholicára vonatkozó
források. A papnevelő intézet belső életébe a Seminarium (Papnevelő Szeminárium iratai)
és a Candidatus (A papnövendékekre vonat iratok) dokumentumai adnak betekintést.
A váci egyházmegye a két világháború között az esztergomi érseki tartomány részét
képezte, így Esztergomban a Prímási Levéltár is őriz a püspökséggel kapcsolatos iratokat
(pl.: a Szentszékkel folytatott levelezés az 1919-es váci széküresedés kapcsán, Hanauer
kinevezésének körülményei). Tapasztalatom szerint a megyei levéltárak – Nógrád Megyei
Levéltár, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Szolnok Megyei Levéltár, Csongrád Megyei
Levéltár – a téma szempontjából kevés releváns forrásanyagot tartalmaznak. Az
egyházmegye történetére vonatkozó források másik csoportját a plébániai levéltárak
iratanyaga alkotja, amelyben a nem szakszerű tárolás miatt jelentős az iratpusztulás. A
plébániai iratok többnyire a püspöki egyházkormányzati iratoknak csak „tükörképei”.22 A
legérdekesebb forrástípust a „historia domusok” alkotják, amelyek az egyházközségek
eseményeinek krónikái. Mivel szubjektív műfajt alkotnak – többnyire a plébános
szemüvegén láttatják az eseményeket – ezért kritikus szemmel vizsgálandók.
A húszas-harmincas években a váci egyházmegye területén számos regionális
katolikus lapot alapítottak, amelyek elsősorban a püspökség nagyobb városaiban és Pest
környéki plébániáin (Szolnok, Kecskemét, Vác, Hódmezővásárhely, Újpest, Pestszentimre,
22

Vö.: Gárdonyi, 2006.
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Pestszentlőrinc, Rákospalota) jöttek létre. Elsődleges feladatuknak az adott egyházközség
tájékoztatását és informálását tekintették. Kivételt képezett ezen lapok sorában a Vácott
alapított és 1929–1936-ig megjelenő Katolikus Jövő, amelyet az egész egyházmegye
hivatalos lapjának szántak, de a sorra alakuló plébániai lapok miatt elveszítette a
jelentőségét és végül hét év után megszűnt. A sajtótermékek az egyházközségek
hitéletének fontos forrásait képezik.
1.3.Feldolgozások
A Horthy-korszak egyháztörténetéről az első – erősen ideológiai célokat szolgáló –
összefoglaló munkák az ötvenes-hatvanas években láttak napvilágot BALÁZS Béla tollából:
A klerikális reakció. A Horthy-fasizmus támasza. (Művelt Nép Könyvkiadó, Budapest,
1953), A klerikális reakció szerepe a Horthy-fasizmus uralomra jutásában és
konszolidálásban (Kossuth, Budapest, 1960). A szocializmus évtizedei alatt jelent meg
CSIZMADIA Andornak A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és
gyakorlata a Horthy-korszakban (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966) című munkája,
amely a Magyar Országos Levéltár és a Prímási Levéltár forrásai alapján készült
jogtörténeti és egyházpolitikai feldolgozásnak tekinthető, de szintén nem mentes az
ideológiai előítéletektől. Forrásértékűnek tekinthető a kortárs NYISZTOR Zoltán – a Magyar
Kultúra emigrációba kényszerülő főszerkesztője – Ötven esztendő (Opus Mystici Corporis,
Bécs, 1962) című munkája, amely történelmi esszé formájában, a kor meghatározó egyházi
személyiségeihez kapcsolódóan tárgyalja az eseményeket. A rendszerváltás előtti
időszakból kiemelkedik ADRIÁNYI Gábor Fünfzig Jahre ungarischer Kirchengeschichte
1895–1945. (Studia Hungarica 6. Mainz, 1974) című munkája, amelynek azonban – a
hetvenes évek sajátos egyházpolitikai helyzete miatt – jórészt nélkülöznie kellett a hazai
levéltári forrásokat. A munka jól dokumentálja a Katolikus Nagygyűlések történetét,
bemutatja a magyar katolikus egyház meghatározó személyiségeit, és fontos forrásokat
publikál. A bonni egyháztörténész professzor indította útjára a Dissertationes Hungaricae
ex historia Ecclesiae című sorozatot, amelynek több kötete tárgyalja a 20. századi magyar
katolikus egyháztörténet kérdéseit.23 Témánk szempontjából különösen is jelentős SALACZ
23

BEKE Margit: Esztergomi kanonokok, 1900–1985. Görres Ges., München, 1989. PFEIFFER János: A
Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630–1950): püspökei, kanonokjai, papjai. Görres Ges.,
München, 1987.; ADRIÁNYI Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve. Aurora, München, 1975.; Index Pfeiffer
János A Veszprémi Egyházmegye történeti névtára (1630–1950): püspökei, kanonokjai, papjai c. művéhez.
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Gábor A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon.
(Argumentum, Budapest, 2002) című műve, amely foglalkozik Hanauer püspöki
kinevezésének körülményeivel is. SZÁNTÓ Konrád ferences szerzetes háromkötetes A
katolikus egyház története című művében nemcsak az egyetemes, hanem a magyar
katolikus egyház történetét is bemutatja a kezdetektől egészen a jelenkorig. A Horthykorszak egyháztörténetét a második kötet tárgyalja.24
A rendszerváltást követően több összefoglaló munka született, amelyek közül
mindmáig a legmodernebb és a legszélesebb forrásbázisra támaszkodó GERGELY Jenő
alapműnek tekinthető A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945.
(Pannonica, Budapest, 1999) című munkája. A monográfia átfogó képet ad a magyar–
szentszéki kapcsolatokról, a korabeli egyházkormányzatról és egyházszervezetről, állam és
egyház, valamint állam és társadalom kapcsolatáról, a szerzetesrendek korabeli helyzetéről,
a hitéletről, a katolikus iskolákról és az egyház gazdasági helyzetéről. Részletes és igen jól
használható bibliográfiát tartalmaz az egyes részfejezetekhez is. Az említett munka mellett
a szerző több – országos eseményekre koncentráló – műve is jó kiindulópontul szolgál az
adott téma egyházmegyei szintű feltárásához.25 A keresztény – közöttük a katolikus –
felekezetek két világháború közötti történetéről szintén jó áttekintést adnak a KOLLEGATARSOLY István szerkesztésében megjelent Magyarország a XX. században című munka II.
kötetének egyháztörténeti vonatkozású fejezetei.26 A katolikus egyház történetét BALOGH
Margit dolgozta fel. A kétezres évek elején jelent meg LÁSZLÓ T. László, az Egyesült
Államokban élő katolikus pap és politológus 1973-as doktori értekezése Egyház és állam
Magyarországon 1919–1945 (Szent István Társulat, Bp., 2005) című munkája. Címének
Püspöki Levéltár, Veszprém, 1989. Beke Margit és Pfeiffer János művei metodikai szempontból érdemelnek
említést, hiszen a váci egyházmegye történeti névtára mindössze 1917-ig van összeállítva. Adriányi Gábor
munkája egyetemes egyháztörténeti összefoglaló, melynek huszadik századra vonatkozó fejezetei fontos
háttér információkat szolgáltatnak e kor egyházának megértéséhez.
24
SZÁNTÓ Konrád: A katolikus egyház története a reformációtól napjainkig. Ecclesia, Bp., 1988.
25
GERGELY Jenő: Egyházi autonómiák 1848–2000. In: Autonómiák Magyarországon 1848–2000. I. kötet.
Szerk. GERGELY Jenő. ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola – L’Harmattan, Bp., 2005; GERGELY
Jenő: A katolikus egyházi elit Magyarországon, 1919–1945. ELTE, Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet,
Bp., 1992.; BALOGH Margit–GERGELY Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005.
Dokumentumok. História, MTA Történettudományi Intézet, Bp., 2005.; GERGELY Jenő: A pápaság története.
Kossuth, Bp., 1999.; GERGELY Jenő–KARDOS József–ROTTLER Ferenc: Az egyházak Magyarországon: Szent
Istvántól napjainkig. Korona, Bp., 1997.; GERGELY Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon, 1924–
1944. Typovent, Bp., 1993.; GERGELY Jenő: Katolikus egyház, magyar társadalom, 1890–1986.
Tankönyvkiadó, Bp., 1989.; GERGELY Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon: 1903–1923.
Akadémiai Kiadó, Bp., 1977.; GERGELY Jenő: A politikai katolicizmus Magyarországon: 1890–1950.
Kossuth, Bp., 1977.
26
Magyarország a XX. században. Főszerk.: KOLLEGA-TARSOLY István. II. kötet. Babits Kiadó, Szekszárd,
1997. 337–386.
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megfelelően

az

egyház

és

állam

konfliktusok

majd

kooperáció

jellemezte

kapcsolatrendszerét mutatja be a dualizmus korától a második világháború végéig, különös
tekintettel az egymást követő kormányok egyházpolitikájára, valamint a politikai
katolicizmus szerepére. Az idegen nyelven megjelenő szintézisek közül kiemelkedik
SPANNENBERGER Norbertnek a katolikus egyház politikai szerepvállalását és a katolikus
megújulás mibenlétét taglaló Die katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung
im politischen System und „Katholische Renaissance” (Franz Steiner Verlag, Stuttgart,
2006) című műve.
Az összefoglaló jellegű egyháztörténeti művek mellett több szerző dolgozott fel
résztémákat. BALOGH Margitnak számos egyháztörténeti tanulmánya mellett a korszak
vonatkozásában kiemelendő A KALOT és a katolikus társadalompolitika, 1935–1946 című
munkája (MTA Történelemtudományi Intézet, Bp. 1998), amely nemcsak a legényegyletek
történetét mutatja be, hanem a katolikus egyház társadalmi tanításának korabeli
magyarországi megvalósulását és lehetőségeit is. GIANONE András Az Actio Catholica
története Magyarországon 1932–1948 éveiben (ELTE BTK Történelemtudományok
Doktori Iskola, Bp., 2010) című doktori disszertációjában a Horthy-korszak egyik
legjelentősebb katolikus mozgalmának történetét dolgozta fel. Az idegen nyelven
megjelenő munkák közül PETRÁS Éva A Splendid Return. The Intellectual Reception of the
Catholic Social Doctrine in Hungary 1931–1944. (Wesley, Budapest, 2011) című műve
említendő, amely a magyar katolikus értelmiségnek az egyház társadalmi tanításán alapuló
– azonban annak hivatalos magyarországi értelmezésével nem minden esetben azonosuló –
alternatív szociális politikai gondolkodását

vizsgálja.

Az utóbbi évek doktori

értekezéseinek szerzői közül többen is két világháború közötti egyháztörténeti témát
választottak. KLESTENITZ Tibor a katolikus sajtó történetét, CSÍKY Balázs Serédi Jusztinián
hercegprímás munkásságát, BAKÓ Balázs Mikes János szombathelyi megyéspüspök életét
dolgozta fel, míg TÓTH Krisztina Grősz József, későbbi kalocsai érsek szombathelyi
apostoli kormányzóságának időszakát mutatta be.27
A váci egyházmegye két világháború közötti története nagyrészt feltáratlan. A témában
átfogó szintézis igényével mindössze egy munka született, SZEDERKÉNYI László váci
27

Klestenitz Tibor munkája nyomtatásban is megjelent: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–
1932. CompLex Kiadó, Bp., 2013. A további munkák a következők: CSÍKY Balázs: Serédi Jusztinián
hercegprímási tevékenysége. Doktori disszertáció. ELTE BTK, Bp. 2010; BAKÓ Balázs: Gróf Mikes János, a
szombathelyi egyházmegye püspöke. Doktori disszertáció. ELTE BTK, Bp. 2013.; TÓTH Krisztina: A
szombathelyi egyházmegye (1936–1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása. Doktori
disszertáció. PPKE BTK, Piliscsaba, 2013.
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egyházmegyés pap, egyháztörténész tollából, aki 2008-ban írta meg levéltári forrásokra
támaszkodva Katolikus hitéleti megújulás a Váci Egyházmegye területén a két világháború
között című – eddig nem publikált – munkáját. TÖRÖK József és LEGEZA László A váci
püspökség évezrede címen megjelent műve (Mikes, Budapest, 2001) az egyházmegye
történetét az alapítástól kezdve mutatja be. A kötet azonban inkább az ismeretterjesztés
szándékával íródott, nem a történész szakmát, hanem a nagyközönséget célozza meg.
Ennek megfelelően nem levéltári forrásokra, hanem korábban már megjelent publikációkra
támaszkodik. A két világháború közötti időszakra vonatkozó fejezete főként a BÁNK József
váci püspök szerkesztésében 1970-ben és 1980-ban megjelent Váci egyházmegyei
almanachot

használja.28

Az

almanachok

a

történeti

áttekintés

mellett

rövid

intézménytörténeti fejezeteket is tartalmaznak. Az említett műveken kívül kiemelendő
VARGA Lajos váci segédpüspök, egyháztörténész A váci egyházmegye történeti földrajza
című munkája, amely az 1993-as határmódosítás előtti püspökség plébániáinak rövid
történetét mutatja be az alapítástól a kilencvenes évek elejéig.29
Nem jobb a helyzet a résztémákat érintő feldolgozások vonatkozásában sem, amelyek
közül három emelendő ki. Hanauer püspök életéről RAJZ Mihály és KOROMPAY Tibor
jelentetett meg egy kis füzetet Megemlékezés Dr. Hanauer Árpád István váci
megyéspüspökről (Szent István Társulat, Budapest, é.n.) címmel. Munkájuk személyes
visszaemlékezések – mindkét pap szolgált Hanauer idejében a püspöki aulában – és a
főpásztor által kiadott körlevelek alapján készült. Jellegéből fakadóan nem tudományos
igénnyel, hanem a püspök emléke iránti tisztelgés szándékával íródott. MOLNÁR István
még a rendszerváltást megelőzően írta – sajnos kiadatlan – alapos elemző készségről
tanúskodó színvonalas, levéltári forrásokra támaszkodó dolgozatát Katolikus szociális
mozgalmak az 1930-as évek elejétől 1944-ig különös tekintettel a váci egyházmegyére
(Kézirat, 1989) címmel. Az egyházmegye területén működő szerzetesrendek két
világháború közötti történetének bemutatásához remek támpontul szolgálhat KOHÁRI
Mária Út a feloszlatásig. Szerzetesrendek a Váci Egyházmegyében (Szakdolgozat, PPKE
BTK, 2003) című munkája, amely áttekintést ad a püspökség területén működő férfi és női
rendekről.

28
29

Váci egyházmegyei almanach I–II. kötet. Szerk.: BÁNK József. Vác, 1970–1980.
VARGA Lajos: A Váci Egyházmegye történeti földrajza. Váci Egyházmegyei Hatóság, Vác, 1997.
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2. Az egyházmegye területe és határai
A váci egyházmegye a kisebb jövedelmű, de nagy kiterjedésű püspökségek közé
tartozott.30 Mintegy 7500 négyzetkilométernyi területének törzsét Pest és Nógrád
vármegye területe alkotta, határai északon Nógrád, délen Solt, kelet–nyugati irányban a
Tisza és a Duna, de Csongrádnál a határvonal átlépte a Tiszát és a Duna–Tisza közén
Kalocsáig és Csanádig húzódott. A püspökség tehát Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok
vármegyét, valamint Heves, Bars-Hont és Békés vármegyék egy részét is magába
foglalta.31 Egyházi közigazgatási szempontból a püspökség – a győri, a veszprémi, a
székesfehérvári és a szombathelyi egyházmegyével együtt – az esztergomi érseki
tartomány részét képezte.32 Szomszédos egyházmegyéit az esztergomi, a kalocsai és az
egri érsekség, valamint a nagyváradi, a csanádi, a pécsi és a székesfehérvári püspökség
alkotta. A váci egyházmegye mind területét mind lakosságszámát tekintve a két
világháború közötti Magyarország legnagyobb egyházmegyéjének számított.
Határai alapításától kezdve 1993-ig csekély mértékben módosultak.33 Kisebb
változásokra a török kiűzését követően került sor, mikor bizonyos plébániák hovatartozását
illetően a váci püspök vitába keveredett az esztergomi 34 és a kalocsai35 érsekkel, valamint
30

Vö.: Függelék, 231., 1. térkép: A váci egyházmegye közigazgatási beosztása, 1930.
CHOBOT, 1917. 5.
32
A fentieken kívül az esztergomi érsek fennhatósága alá tartozott 1918 előtt a besztercebányai és a nyitrai
latin szertartású püspökség, valamint az eperjesi, a munkácsi és a hajdúdorogi görög szertartású püspökség is.
vö.: GERGELY, 1997. 39.
33
A magyar katolikus egyházmegyék jelenlegi rendszerének kialakítása II. János Pál 1993-ban kiadott
Hungarorum Gens kezdetű bullájához köthető. A pápa 1991-es magyarországi látogatását követően
kezdődtek meg azok a tárgyalások, amelyek az egyházkormányzati területek alkalmasabb felosztása
érdekében az egyházmegyék territóriumának megváltoztatásához vezettek. Az egyházmegyék területe
ugyanis alapításuk óta csak csekély mértékben módosult, nem követte a történelmi változásokat és a fennálló
helyzet bizonyos esetekben egyházkormányzati és lelkipásztori nehézségekhez vezetett. A Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia dr. Dékány Vilmos esztergomi segédpüspököt bízta meg egy bizottság felállításával,
amelynek tagjait a püspökök delegálták. A bizottság feladatául azt jelölték ki, hogy az állami, a közigazgatási
és a természetes határokhoz igazodva, a földrajzi viszonyok és a történelmi hagyományok figyelembe
vételével javaslatot dolgozzon ki az egyházmegyék határainak kiigazításáról. A pápa a bizottság javaslata
alapján, 1993 Pünkösdjén kiadott Hungarorum Gens kezdetű bullájával két új püspökséget (kaposvári,
debrecen-nyíregyházi) hozott létre, a veszprémi püspökséget pedig érseki rangra emelte. A szombathelyi
egyházmegye kivételével valamennyi püspökség területe kisebb-nagyobb mértékben megváltozott. Az egyik
legnagyobb módosítás a váci egyházmegyét érte, melynek jelentős részét az esztergom-budapesti, a kalocsakecskeméti és az egri főegyházmegyékhez, valamint a szeged-csanádi püspökséghez csatolták.
http://lexikon.katolikus.hu/M/magyar%20p%C3%BCsp%C3%B6ks%C3%A9gek.html (A letöltés ideje:
2009. 08. 18.)
34
A vitás plébániák: Borsosberény, Bodony, Csesztve, Horpács, Jenő, Nándor, Nógrád, Rétság, Romhány,
Kori, Tereske, Tolmács, Szátok, Szente. Keresztély Ákos hercegprímás Putanicz János esztergomi
kanonokot, nógrádi főesperest kérte fel a kérdés kivizsgálására. A Patakon megtartott vizsgálat
eredményeként Csesztve kivételével valamennyi helyiséget a váci egyházmegyének ítélték. CHOBOT, 1917,
10.
31
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az egri36 és a csanádi37 püspökkel. A vitás területekről végül egyházi döntőbíróság mondta
ki a végső szót. A következő századokban az egyházmegye területe lényegében nem
változott. A veszprémi és a székesfehérvári püspökséghez, valamint az egri érsekséghez
hasonlóan nem érintették a trianoni államhatár-módosítások sem.38
A két világháború között a püspökség területe csupán két alkalommal módosult,
aminek hátterében lelkipásztori megfontolások álltak. Elsőként a katolikus hívek jobb
ellátása végett a korábban az egri főegyházmegye apci plébániájához tartozó Pernyepusztát
csatolták 1930-ban a váci püspökség lőrinci plébániájához.39 Hasonló megfontolások
vezettek a Szentes határában lévő Kiskirályság40 és a szintén a Hódmezővásárhely
közelében fekvő Békéssámson átcsatolásához.41 A Szentestől kb. 20 km-re fekvő Királyság
pusztákat 1935-ben egyesítették Kiskirályság néven községgé. A település eredetileg a
szentesi plébániához tartozott, ahonnan azonban a nagy távolság és az útviszonyok miatt
lelkipásztori ellátását megoldani nem lehetett. A községet ezért a korszakban a Debreceni
Apostoli Kormányzósághoz42 tartozó gádorosi plébánia látta el. Az egykor Csongrád
vármegyéhez, a két világháború között azonban Békés vármegye részét képező, Orosháza
és Tótkomlós közé ékelődő Békéssámson lelkipásztori ellátását a 45 kilométerre fekvő
hódmezővásárhelyi plébánia végezte. Itt hasonló nehézségek léptek fel, mint Kiskirályság
esetében. Hanauer Á. István váci püspök43 1939-ben kérte a Szentszék engedélyét, hogy a
fenti kistelepüléseket az eredményesebb lelkipásztori munka érdekében a Debreceni
Apostoli Kormányzósághoz csatolják. Róma 1940-ben engedélyezte a változtatást,44 amely

35

Klimó, Pataj, Vadkert és Martonos Solt megyei települések a kalocsai érseknek fizettek tizedet.
Dvornikovich Mihály váci püspök 1700-ban panaszt tett Kollonich Lipót esztergomi érseknél ez ellen, arra
hivatkozva, hogy a települések a váci egyházmegyéhez tartoztak. Az ügy az 1751-es országgyűlés elé került,
amely Klimó György pécsi püspököt bízta meg a kivizsgálással. A települések végül a kalocsai érsekséghez
kerültek. CHOBOT, 1917, 11.
36
Alattyán, Szajol, Kengyel, Tenő és Tiszapüspöki hovatartozását illetően merült fel vita. CHOBOT, 1917, 11.
37
A vita tárgyát Szeged képezte, amelyet végül a csanádi egyházmegyének ítéltek. CHOBOT, 1917, 1917, 11.
38
GERGELY, 1997. 45–46.
39
VHK, 1930./7./3242. (A számok jelentése: a körlevél megjelenésének éve /száma/ iktatószám.)
40
A település egy része ma a Békés megye északnyugati kiszögelésében fekvő Gádoros nagyközséghez
tartozik. A másik, nagyobb részéből a Szentes külterületéhez tartozó nagykirálysági, eperjesi és mucsiháti
határrészek összekapcsolásával 1954-ben létrehozták Eperjes községet.
41
VHK, 1939./12./7413.
42
A trianoni békediktátum következményeként a nagyváradi püspökség jelentős része a székhellyel együtt
Romániához került. A Magyarországon maradt 24 plébániát kezdetben vikárius vezette, majd a Szentszék és
a Román Királyság által megkötött konkordátum következményeként 1929-ben felállították a Debreceni
Apostoli Kormányzóságot, melynek adminisztrátora a debreceni apátplébános Lindenberger János váradi
kanonok lett. GERGELY, 1997. 43–44.
43
Rövid életrajzát lásd: Függelék, 224.
44
VHK, 1940./9./7332.
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a két világháború közötti váci egyházmegye területének második és egyben utolsó
módosulását eredményezte.45

3. Az egyházmegye demográfiai, felekezeti és nemzetiségi
viszonyai
A nagy kiterjedésű egyházmegye lélekszáma 1769-től, az első hivatalos összeírástól
kezdve folyamatosan növekedett. A lakosság számának gyarapodása különösen a 19.
század második felétől gyorsult fel.46 A népességszám helyenként drasztikus változása a
természetes szaporulat növekedése mellett szorosan összefüggött a dualizmus alatt
kibontakozó iparosodással és azt kísérő urbanizációval. A városokba, mindenekelőtt a
fővárosba

települő

modern

iparágak

munkaerőéhsége

vonzotta

a

korábban

mezőgazdaságból élő, bizonytalan helyzetű tömegeket. Ezrek hagyták ott falujukat és
költöztek a biztos megélhetés reményében városba, elsősorban a főváros környékére. A
demográfiai változások nagymértékben érintették a váci egyházmegyét is, hiszen a
korszakban a Pest közvetlen vonzáskörzetében fekvő 21 községből 14 tartozott a
püspökséghez, melyek összlakossága 1869 és 1930 között meghúszszorozódott (!).47Az
egyházmegye lakóinak száma 50 év alatt – 1769 és 1820 között – megduplázódott, majd
1820 és 1930 között 110 év alatt megháromszorozódott. Utóbbi növekedés évente kb. 10
ezer fős gyarapodást jelentett.
A váci egyházmegye vonatkozásában tovább árnyalja a demográfiai folyamatokat,
ha megvizsgáljuk azokat a püspökséghez tartozó településeket, amelyekben 1869 és 1930
között a legnagyobb volt a lélekszám növekedése.48 Különösen a Pesthez közeli, a
dualizmus elején néhány száz, de legfeljebb néhány ezer fős községek – Kispest,
Pestszenterzsébet, Rákospalota, Újpest, Pestszentlőrinc, Rákosszentmihály, Soroksár –
lakosságának növekedése szembetűnő. Esetükben joggal beszélhetünk demográfiai
robbanásról. Mindezek mellett jelentősnek tekinthető a növekedés az egyházmegye olyan
településein, mint Hatvan, Gödöllő, Csongrád, Kiskunfélegyháza vagy Kiskundorozsma. A
45

Békéssámson, Gádoros és Eperjes 1939-ben a Csanádi (ma Szeged-Csanádi) Egyházmegyéhez került.
Vö.: Függelék, 238., 1. táblázat: Az összlakosság és a katolikus hívek számának alakulása a váci
egyházmegyében, 1769–1930.
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VHK, 1933./3./1171.
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Vö.: Függelék, 238., 2. táblázat: A lakosságszám változása Budapesten és a váci egyházmegye néhány
településén 1869 és 1930 között
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lakosságszám nagyarányú gyarapodása következtében a harmincas évekre a püspökség
területén 30 település lélekszáma haladta meg a tízezret és közülük öt – Kecskemét,
Pestszenterzsébet, Újpest, Kispest és Hódmezővásárhely – az ország tíz legnagyobb városa
közé tartozott.49
A népességszámban bekövetkező változások természetesen a püspökség felekezeti
viszonyaira is hatással voltak.50 Az 1769-es felmérés szerint a váci püspökség
összlakosságának 62 százaléka tartozott a katolikus felekezethez.51 A 18–19. század
fordulóján kibontakozó népességnövekedés arányaiban inkább a protestáns felekezeteknek
kedvezett, hiszen a katolikusok aránya – bár lélekszámuk a korábbiakhoz képest
növekedett – ebben az időszakban 55 százalékra csökkent. Az 1820 utáni demográfiai
folyamatok már ezzel ellentétes tendenciát mutattak, hiszen a lélekszám növekedésével a
katolikus lakosság nemcsak létszámát, hanem az összlakossághoz mért arányát tekintve is
egyenletesen növekedett. A katolikusok aránya 1850-re 57 százalékra emelkedett és a
századfordulóra – 60 százalékkal – már csaknem elérte az 1769-es szintet. A
századfordulót követő látványos növekedés már egyértelműen a katolikus felekezetnek
kedvezett, aminek aránya 1930-ra elérte a 71 százalékot és 6 százalékkal haladta meg az
országos átlagot.52 A váci egyházmegye katolikusainak számát tekintve az egri és az
esztergomi érsekséget valamint a veszprémi püspökséget megelőzve a két világháború
közötti Magyarország legnagyobb egyházmegyéjének számított.53 A húszas évek második
felére katolikus híveinek száma elérte az egymillió főt. Az 1930-as népszámlálás adatai
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VHK, 1933./3./1171.
Vö.: Függelék, 239. 1. diagram: A katolikusok arányának alakulása a váci egyházmegyében, 1769–1930
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Az egyházmegye felekezeti viszonyai a török hódoltság idején változtak meg alapvetően, amely időszak
egybeesett a protestantizmus magyarországi térnyerésével. A püspökség területe 143 évig török megszállás
alá került és a váci püspökök egyházmegyéjükön kívül élve elveszítették a kapcsolatot a papsággal és a
hívekkel. A korabeli viszonyokat hűen tükrözte az a tény, hogy a korszakban az egyházmegyének harminc
püspöke volt, és többségük soha nem látta püspökségét. A katolikus hívek pasztorálását a török által
szegénységük miatt megtűrt kecskeméti, szegedi, gyöngyösi, jászberényi és füleki ferencesek végezték. A
hódoltság alatt az egyházmegye lakossága jelentősen lecsökkent és a maradék népesség kétharmada, a török
által inkább támogatott protestáns prédikátorok tevékenységének, és a katolikus egyházszervezet teljes
széthullásának hatására a korszak végére valamely protestáns felekezethez csatlakozott. CHOBOT, 1917, 34–
37.
52
A latin szertartású katolikusok országos aránya az 1930-as népszámlálás adatai alapján 64,8% volt.
GERGELY, 1997. 121. old.
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A katolikusok száma egyházmegyénként 1930-ben: Vác: 1.000.000, Eger: 800.558, Esztergom: 728.713,
Veszprém: 698.351, Pécs: 460.000, Győr: 361.541, Szombathely: 320.935, Székesfehérvár: 316.312, Csanád:
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szerint hazánkban összesen 5.835.196 fő vallotta magát katolikusnak, 54 és 18 százalékuk a
váci egyházmegye területén élt.55
A püspökség két világháború közötti felekezeti viszonyai némiképp eltértek az
országos arányoktól.56 Az 1930-as népszámlálás adatai alapján a trianoni Magyarország
lakosainak

64,8

százaléka

vallotta

magát

római

katolikusnak,

20,9

százaléka

reformátusnak, 6,1 százaléka evangélikusnak, 5,1 százaléka izraelitának, 2,3 százaléka
görög katolikusnak, 0,5 százaléka görögkeletinek, 0,1 százaléka unitáriusnak. A váci
egyházmegyében a katolikusok aránya (71%, 1.064.126 fő) magasabb volt az
országosnál.57 A reformátusok aránya (19,7%, 294.677 fő) megfelelt az országos
adatoknak, míg az evangélikusok (4,4%, 67.032 fő), izraeliták (3,1%, 47.534 fő), görög
katolikusok (0,42%, 6382 fő), görögkeletiek ( 0,19%, 2840 fő) és unitáriusok (0,0036%,
542 fő) aránya ettől elmaradt. A népszámlálás folyamán az egyházmegyében 727 fő
baptistának vallotta magát, és 5820 fő adott meg egyéb felekezetet.58
A katolikusok aránya öt esperesei kerületben – kiskundorozsmai (98), csongrádi
(97), galgavölgyi felső (93), hatvani (92), ecsegi (92) – haladta meg a 90 százalékot és
további 17 kerületben alkottak abszolút többséget – 50 és 90 százalék között – a
református, esetleg evangélikus vagy zsidó felekezet mellett. 59 Nyolc kerületben maradt
arányuk az egyházmegyei átlag (71%) alatt, és ezen belül mindössze két esperesi
kerületben – hódmezővásárhelyi (49) és a solti (43) – nem érte el az 50 százalékot. Utóbbi
két esperességben nagy arányban – 44 és 47,5 % – képviseltették magukat a reformátusok.
Még árnyaltabb kép bontakozik ki előttünk, ha a püspökség két világháború közötti
harminc legnagyobb városában – melyek lakosságszáma meghaladta a tízezret –
szemügyre vesszük a katolikusok arányát az 1930-as népszámlálás adatai alapján.60 A
korszakban a váci egyházmegye legnagyobb városa Kecskemét, amelyben a katolikusok
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BALOGH–GERGELY, 1996. 165.
Vö.: Függelék, 239., 2. diagram: Az egyházmegyék részesedése a katolikus (latin és görög szertartású)
lakosságból, 1930.
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Vö.: GERGELY, 1999. 121.
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Vö.: Függelék, 240., 1. diagram: A váci egyházmegye felekezeti arányai, 1930.
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Vö.: A kimutatás a NÉPSZÁMLÁLÁS, 1920 alapján készített adatbázis alapján készült.
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Az 1921-es egyházmegyei zsinatot követően a váci egyházmegye igazgatási szempontból 5
főesperességből és 25 esperességből állt. Az egyházszervezettel egy későbbi fejezet foglalkozik
részletesebben. Vö.: Függelék, 232., 3. térkép: A katolikusok aránya a váci egyházmegyében esperesi
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a kiskunfélegyházi kerület jelzi!
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Vö.: Függelék, 240., 2. táblázat: A váci egyházmegye tízezer főt meghaladó települései a lakosságszám
sorrendjében, 1930
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száma is a legmagasabb, de ugyanakkor jelentős, 25 százalékos a más felekezetekhez
tartozók aránya is. Hasonló képet mutattak a püspökség tízezer főt meghaladó lélekszámú
városai is. A katolikusok aránya a 30.000 főnél népesebb városok közül csak
Kiskunfélegyházán emelkedett a 90 és Szolnokon a 80 százalék fölé. Négy településen
(Kecskemét, Kispest, Rákospalota, Pestszentlőrinc) volt 70 százalék, kettőben (Újpest,
Pestszenterzsébet) 60 és egyben (Cegléd) 50 százalék felett. Két nagyobb városban
(Hódmezővásárhelyen és Szentesen) a katolikusok száma nem érte el az ötven százalékot.
Mindez azt jelentette, hogy a nagyobb városokban is jelentős a felekezeti keveredés. A
váci egyházmegye tízezer főt meghaladó harminc települése közül hatban, – Szentesen,
Hódmezővásárhelyen, Monoron, Tiszaföldváron, Nagykőrösön és Mezőtúron – a
katolikusok voltak kisebbségben a többi felekezettel szemben.61 A katolikusok aránya
mindössze nyolc településen haladta meg a 90 százalékot. Ezek azonban Kiskunfélegyháza
kivételével nem tartoztak az egyházmegye igazán nagy települései közé.
A váci egyházmegyében a második legjelentősebb felekezetét a reformátusok
alkották. A püspökség területén élők közel ötöde (19,7%, 294.677 fő) vallotta magát
Kálvin követőjének. Az 1930-as népszámlálás idején arányuk a solti (48,5%) és a
hódmezővásárhelyi (42,6%) esperesség területén volt a legmagasabb. További négy
kerületben – szolnoki (35%), kecskeméti (27,4%), ceglédi (28,3%), soroksári (25%) – tette
ki létszámuk az összlakosság több mint ötödét.62 Hat esperességben haladta meg arányuk a
10 százalékot, míg a maradék nyolc kerületben lélekszámuk ez alatt maradt. A legtöbb
református (35.682 fő, 59,1%) Hódmezővásárhelyen élt. A felekezeti tagok létszáma
további hét településen – Mezőtúr (21291 fő, 77%), Nagykőrös (28591 fő, 61%), Cegléd
(16114 fő, 43%), Kecskemét (16094 fő, 20%), Szentes (15147 fő, 46%), Pestszenterszébet
(11805 fő, 17%), Kispest (10017 fő, 15,5%) – haladta meg a tízezres létszámot. Negyven
település reformátusainak lélekszáma mozgott 1000 és 10.000 között, és további 67
településen élt legalább 100 református.
Az evangélikusok képezték – az országos arányoknak megfelelően – az
egyházmegye harmadik legjelentősebb felekezetét.63 Az 1930-as népszámlálás alkalmával
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Vö.: Függelék, 241., 1. táblázat: A váci egyházmegye tízezer főt meghaladó települései a katolikusok
arányának sorrendjében, 1930.
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Vö.: Függelék, 234., 5. térkép: Az evangélikusok aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként,
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a püspökség területén 67.032 fő vallotta magát lutheránusnak, ami 4,4%-os arányt jelentett.
A legnagyobb arányban a rákosi (14%), ceglédi (12,4), és gödöllői (11) kerületben éltek.
Kilenc kerületben érte el vagy haladta meg arányuk az egyházmegyei átlagot (4,4%). A
legnépesebb evangélikus közösség a ceglédi kerülethez tartozó Pilisen (5355 fő) élt, ahol
arányuk elérte a 74 százalékot. További hét településen haladta meg lélekszámuk a 2.000
főt, és tizenkettőben mozgott 1.000 és 2.000 között.
A püspökség területén 1930-ban 47.534 fő (3,1%) vallotta magát izraelita
vallásúnak, vagyis arányuk elmaradt az országos átlagtól. 64 Az egyházmegyében élő zsidó
vallásúk közel fele (48%) a fővároshoz közeli esperesi kerületekben – pestvidéki alsó és
felső – koncentrálódott. Az összlakossághoz viszonyított arányuk a pestvidéki felső
kerületben (15.956 fő, 10,8%) az országos átlag duplája volt. Az egyházmegyei átlagot az
izraeliták aránya a pestvidéki alsó (fő, 4,9%) a vácvidéki (fő, 4,8%), hatvani (fő, 3,2%) és
rákosi (3,1%) kerületekben haladta meg. A legnagyobb zsidó közösség – 11.369 fővel
(16,8%), ami az egyházmegyében élő izraelita vallásúak negyedét jelentette – az újpesti
plébánia területén élt. Ezer fő feletti hitközségek voltak Pestszenterzsébeten (4522 fő,
6,6%), Kispesten (3456, 5,3%), Rákospalotán (2567 fő, 5,9%), Szolnokon (2098, 5,4%),
Vácott (1934, 9,2%), Kecskeméten (1567, 1,9%), és Hódmezővásárhelyen (1151 fő,
1,9%). Az izraelita vallásúak száma 44 plébánia területén haladta meg a 100 főt. Tizennégy
plébánia területén senki nem vallotta magát izraelita vallásúnak.
A váci egyházmegye nemzetiségi viszonyait már a trianoni békediktátum előtt is
nagymértékű nyelvi-kulturális homogenitás jellemezte. Mivel a püspökség területét a
határmódosítás nem érintette, ezért az etnikai viszonyokban sem következtek be
jelentősebb változások. Amíg a magyar társadalom összessége elveszítette soknemzetiségű
jellegét, és erősödött homogenitása, addig ez a jelenség az egyházmegyében sem Trianon
előtt sem pedig utána nem tekinthető rendkívülinek. A nemzetiségek aránya a trianoni
Magyarországon a korábbi 45,5 százalékról (1910) 10 százalékra, az 1930-as népszámlálás
idejére pedig nyolc százalékra esett vissza. 65 Országos viszonylatban a népesség 92,1
százaléka tekintette magát magyarnak. A korszakban a legjelentősebb kisebbségnek
félmilliós lélekszámmal a német (5,5%) számított. Rajtuk kívül a szlovákság létszáma
haladta meg a 100.000 főt (1,2%). A lakosság fennmaradó 1,2 százalékának jelentős része
horvátnak, románnak vagy szerbnek vallotta magát.
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Vö.: Függelék, 235., 6. térkép: Az izraeliták aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930.
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A váci egyházmegye nemzetiségi viszonyai némiképp eltértek az országos arányoktól. Az
1930-as népszámlálás adatai szerint az egyházmegye plébániáinak és lelkészségeinek
területén 1.490.476 fő élt, és 97 százalékuk vallotta magát magyarnak. Vagyis a magyarság
aránya közel 5 százalékkal meghaladta az országos arányt. A huszonöt esperesi kerületből
mindössze kettőben – soroksári (72,6) és nógrádi (83,6) – nem érte el arányuk a kilencven
százalékot.
Az országos viszonyokhoz hasonlóan a nemzetiségek közül az egyházmegye
területén a németek – köznyelvi megnevezéssel svábok – képviseltették magukat a
legnagyobb létszámban. A népszámláláskor az egyházmegye lakosságának 1,9 százaléka
(29.105 fő) vallotta magát németnek.66 A legtöbben mind lélekszámukat, mind arányukat
tekintve (13.605 fő, 27%) a soroksári kerületben éltek. Ehhez a kerülethez tartozott az
egyházmegye két legnagyobb lélekszámú német közössége – Soroksár (8.197 fő, 57%) és
Taksony (3.271 fő, 61%) – valamint a szintén jelentős sváb kisebbséggel bíró Dunaharaszti
(2.126 fő, 26%). Az esperesi kerületek közül még a nógrádiban (1.193 fő, 11%) haladta
meg a svábok aránya a 10 százalékot. A ceglédi (4.028 fő, 4,4%), pestvidéki alsó (3.831 fő,
2%) és felső (3.329 fő, 2%) valamint a gödöllői (550 fő, 1%) kerületekben mozgott a
németek aránya 1 és 5 százalék között, míg a többi kerületben ez alatt maradt. Soroksár és
Taksony mellett még további hat településen – Vecsés (2576 fő, 20%), Újpest (1.847 fő,
2,7%), Pestszenterzsébet (1.586 fő, 2,3%), Kispest (1355 fő, 2,1%), Ceglédbercel (1.282
fő, 32%),– haladta meg a svábok lélekszáma az 1000 főt. További 17 településen
ingadozott létszámuk 100 és 1000 fő között, 125 településen maradt 100 fő alatt. A
kistelepülések közül jelentős sváb közösségek éltek Szendehelyen (710 fő, 68 %) és
Berkenyén (443 fő, 75%). A németség jelentős része azonban a főváros közeli
településeken és esperesi kerületekben koncentrálódott.
A püspökség területén élő nemzetiségek közül arányukat tekintve a svábokat a
szlovákok – korabeli szóhasználattal tótok – követték.67 Az 1930-as népszámlálás
alkalmával a püspökség területén élők 0,7 százaléka – 10503 fő – vallotta magát
szlováknak. Arányuk három esperesi kerületben – gödöllői (2646 fő, 5,6%), örkényi (1827
fő, 5,9%) és nógrádi (596 fő, 5,4%) – haladta meg az öt százalékot. Két kerületben –
galgavölgyi felső (263 fő, 3,4%) és vácvidéki (509 fő, 1%) – ingadozott 1 és 4 százalék
között, a maradék húsz kerületben nem érte el az egy százalékot. A püspökség területén a
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Vö.: Függelék, 237., 8. térkép: A szlovákság aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930.
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legnagyobb szlovák közösségek Sáriban (1217 fő, 50%), Csömörön (1074 fő, 29%) és
Kerepesen (1062 fő, 34%) éltek. Tizenhat településen lélekszámuk 100 és 1000 fő között
ingadozott, míg 130 településen 100 fő alatt maradt. A svábokon és a szlovákokon kívül az
1930-as népszámlálás adatai szerint 398 román, 89 bunyevác és sokác, 350 horvát, 259
szerb, 259 bolgár és 3332 egyéb (cseh, morva, lengyel, orosz, olasz, bolgár, bunyevác,
cigány stb.) nemzetiségű lakos élt a váci püspökség területén.
A lelkipásztorkodás hétköznapjait a fentiekből fakadóan csekély mértékben
befolyásolták a nemzetiségi viszonyok. Hanauer püspök mindenesetre 1920-ban a háború
tapasztalatai és a nehéz bel- és külpolitikai helyzet miatt szükségesnek látta, hogy az
egyházmegye területén biztosítsa a magyarság és a nemzetiségek békés egymás mellett
élését. Néhány hónappal püspöki székének elfoglalását követően rendeletet adott ki, hogy a
német és szlovák ajkú községek katolikus iskoláiban, ahol szükségesnek látják, első
osztálytól kezdve tanítsák a gyerekeket a német, illetve szlovák nyelvre. 68 A tanítókat
kötelezte, hogy a rendes oktatás keretén belül biztosítsák diákjaik számára a nemzetiségi
nyelv oktatását. A főpásztor azt is elrendelte, hogy az ifjúsági és tanítói szakkönyvtárakban
fordítsanak gondot a nemzetiségi irodalom gyarapítására. Ezen kívül gondot fordított arra,
hogy a jelentős kisebbséggel bíró településeken a nemzetiségek nyelvén is legyenek
istentiszteletek. Az egyházmegye területén két településen folyt az istentisztelet kizárólag
a kisebbség nyelvén.69 A Nógrád vármegye területén található Berkenyén és Szendehelyen
az 1930-as népszámlálás folyamán a lakosság 75, illetve 68 százaléka vallotta magát
németnek, ezért az istentiszteletek kizárólag német nyelven folytak. A vegyes lakosságú
Soroksáron és Ceglédbercelen kétharmad, Dunaharasztiban és Vecsésen fele, Újhartyánban
pedig egynegyed arányban tartották az istentiszteleteket a német kisebbség nyelvén.70 A
szlovák–magyar vegyes lakosságú területeken Nézsán és Nógrádon tartottak szlovák
nyelvű istentiszteleteket.
A magyarság felekezeti összetételében az országos viszonyok tükröződtek vissza.
Az egyházmegye területén a németek több mint 90 százaléka a katolikus hitet követte, öt
százalékuk vallotta magát evangélikusnak, kevesebb, mint két százaléka izraelitának. A
68
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A Teleki Pál miniszterelnök által 1940. január 17-én 15238/1940 M.E. II. a. szám alatt kiadott rendelet
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szlovákságon belül jóval kiegyenlítettebbek voltak a felekezeti arányok. Ötvenöt
százalékuk volt katolikus, közel 40 százalékuk evangélikus. A maradék öt százalékon a
görög katolikusok, zsidók és baptisták osztoztak. Az egyházmegye területén élő románság
40–40 százalékban vallotta magát görög katolikusnak vagy görögkeletinek, 14 százalékuk
volt katolikus. A szerbek 87 százalékban voltak görögkeletiek, a horvátok 90 százalékban
katolikusok, a ruténok 77 százalékban görög katolikusok.
Hanauer István váci püspök számára a felekezeti viszonyok, nemzetiségi
adottságok és a demográfiai folyamatok következményei közül kétség kívül az utóbbiak
jelentették a legnagyobb lelkipásztori kihívást. A lakosság és ezen belül a katolikusok
számának rohamos növekedése, bizonyos települések népességének példátlan felduzzadása
korábban soha nem látott egyházszervezeti, egyházkormányzati és pasztorációs
problémákkal szembesítette a megyéspüspököt, amelyeket részben az egyházmegyei zsinat
intézményének segítségével igyekezett megoldani.

27

4. Egyházmegyei zsinatok
Az első világháborút követően az egyházmegyei zsinat intézményét az 1918-as
Codex Juris Canonici71 szabályozta.72 Az egyházi törvénykönyv minden egyházmegye
számára tízévenként kötelezővé tette egyházmegyei zsinat rendezését. A szinóduson a
papság és a hívek különleges szükségleteire vagy hasznára vonatkozó ügyeket kellett
megvitatni.73 A zsinatot a megyéspüspök hívta össze, és a megvitatott javaslatokat
kizárólag ő volt jogosult egyházmegyei törvények szintjére emelni. A szinódusnak a
megyéspüspök mellett tehát kizárólag tanácsadó funkciója volt. A törvénykönyv előírta,
hogy az általános helynöknek, a székesegyház kanonokjainak, az egyházmegyei
tanácsosoknak, a papnevelő intézet rektorának, az espereseknek, esperesi kerületenként
egy a kerületi papság által választott plébánosnak, az egyházmegye területén működő
szerzetesrendek képviselőinek kötelező jelleggel részt kell venniük a szinóduson. Maguk
helyett helyettest nem állíthattak, távollétüket írásban meg kellett indokolniuk. A
felsoroltakon kívül a főpásztor más személyeket is meghívhatott, akik az említettekhez
hasonlóan szavazati joggal rendelkeztek. A megyéspüspök amennyiben jónak látta a zsinat
előkészítése érdekében bizottságot állíthatott fel, amely az ülések anyagát előkészítette. A
határozati javaslatokat a zsinat megkezdése előtt el kellett juttatni a résztvevőknek.
A váci egyházmegyében a két világháború között megrendezett egyházmegyei
zsinatok előfutárainak a 19. századi papi tanácskozások tekinthetők. Közülük a század első
felében a papi utánpótlás és a papi nyugdíj rendezése miatt államilag elrendelt 1802-es,
majd a pozsonyi nemzeti zsinatot előkészítő 1821-es, valamint az egyházmegyei zsinatot
előkészíteni hivatott 1848-as tanácskozások érdemelnek említést. Az egyházmegye
történetében eme papi gyűlések azért is érdekesek, mert olyan időszakban kerültek
megrendezésre, amikor a váci püspöki szék betöltetlen volt, vagyis az egyházmegyei zsinat
összehívásának kánonjogi feltételei nem teljesülhettek. A szabadságharc bukását követően
71

Codex Juris Canonici: kánonjogi kódex, a katolikus egyház törvénykönyve. XV. Benedek pápa 1917-ben
hirdette ki és 1918. május 19-én lépett hatályba.
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– Karcsú Antal Arzén ferences történetíró szerint – 1876-ban, 1879-ben és 1883-ban is
tartottak egyházmegyei tanácskozásokat, amelyek a katolikus autonómia, az egyházmegyei
új szabályzat, és a papi nyugdíj ügyét tárgyalták. 74
A két világháború között Magyarországon elsőként Hanauer Árpád István váci
püspök vállalkozott arra, hogy az új kódex szellemében egyházmegyei zsinatot hívjon
össze. Hogy miért épp ő lett az egyházmegyei szinódus intézményének hazai úttörője az
egyrészt azzal is magyarázható, hogy a veszprémi, a székesfehérvári, és az egri
egyházmegyék mellett a váci volt az, amelynek területét nem érintették a trianoni
békediktátummal bekövetkező határmódosítások, így a főpásztor energiáit nem kötötték le
a dismembratióból75 fakadó nehézségek. Nem véletlen tehát, hogy 1923-ban a veszprémi,
majd 1924-ben a székesfehérvári főpásztor követte Hanauer példáját és rendezett
egyházmegyei zsinatot. Másrészt a veszprémi kanonok személyében igazi lelkipásztor
került a váci püspöki székbe, aki 1919. december 19-i beiktatását követően rövid időn
belül szembesült egyházmegyéje problémáival. A következő esztendő végéig bérmaútjai
folyamán meglátogatta püspöksége plébániáinak közel egyharmadát. A szentség
kiszolgáltatását gyakran egybekötötte a plébánia kánoni látogatásával. Mindezek mellett
részt vett hat esperesi kerületi ülésen is. 76 Szembesült a papi fegyelem megbomlásával, a
demográfiai folyamatok eredményeként fellépő pap- és templomhiánnyal, a tanyasi
lelkipásztorkodás szervezetlenségével, és a nagyvárosi pasztoráció problémáival.77
Tapasztalatai alapján az egyházmegye a lelki pusztulás képét mutatta, amiben szerepe volt
annak is, hogy a váci püspöki szék Csáky Károly 1919. február 17-én bekövetkező halála
után 1919. december 19-ig gyakorlatilag betöltetlen maradt. Az 1918-as forradalom és az
1919-es kommün hatására sokan eltávolodtak az egyháztól. A papság egy része szerepet
vállalt az alsópapság anyagi követeléseit felkaroló Papi Tanács létrehozásában, amelynek
radikális szárnya szembehelyezkedett a hierarchiával.78 A halálozások és a forradalmi
események következtében az egyházmegye lelkipásztorainak száma egy év alatt

74

Ezekről részletesen: KARCSÚ, 1885. 60-62., 80-84.; CHOBOT, 1915. 5.
A dismembratio kifejezés széttagolást, tagosítást jelent. A huszadik századi egyházi terminológiában
elsősorban a trianoni békeszerződés által bekövetkező egyházkormányzati változásokat jelöli. A legtöbb
magyar egyházmegyét keresztülszelték az új határok, és a határon túli területek irányítása lehetetlenné vált a
korábbi püspöki, érseki központból, így ezek kormányzati szempontból leváltak az egyházmegye testéről.
Az új helyzet számos egyházkormányzati és financiális kihívás elé állította az egyházmegyéket.
76
VHK, 1920./11./5951.
77
VHK, 1920./11./5951.
78
GERGELY, 1977a. 105–126.
75

29

huszonhárommal csökkent, a papi szeminárium pedig szinte teljesen kiürült. 79 Mindezen
problémákra a megyéspüspök részben az új kódex által sürgetett egyházmegyei zsinat
segítségével kívánt reflektálni.
4.1. Az 1921. évi egyházmegyei zsinat előkészületei
Hanauer szándékáról az egyházmegye papságát az 1921. január 1-én kelt körlevelében
értesítette.80 A zsinat időpontjául 1921. június 21-ét jelölte meg. Elhatározását az egyházi
törvénykönyv 356. kánonjával, a papság régi óhajával, a papi fegyelem helyreállításával,
az új idők által hozott – a lelkipásztorkodást is érintő – problémákkal, a nehéz történelmi
szituáció közepette a nép lelki megfogyatkozásával indokolta. Az első egyházmegyei
zsinat egybehívásáról kisebb-nagyobb terjedelemben beszámoltak az országos katolikus
lapok is. A szinódust felfokozott várakozás előzte meg, tőle intenzívebb lelkipásztorkodást,
a papi fegyelem megerősödését, a hívek vallási életének elmélyülését várták, valamint azt
hogy a szélesebb egyházi közvélemény tisztába jöjjön az egyházmegyei zsinat
jelentőségével, és lehetőségeivel.81

Hanauer vallotta, hogy az egyházat is megrázó

forradalmat és kommünt követően készen kell állni a kor kihívásainak megválaszolására.
„Az élet soha nem áll meg, mindig fejlődik, mindig új kérdéseket vet fel és új feladatokat ad
fel. Minden kérdésre azonnal meg kell adnunk a feleletet és minden feladatot
haladéktalanul meg kell oldanunk, nehogy míg mi alszunk, az ellenség adjon feleletet a
kérdésre és oldja meg a feladatokat a saját érdeke szerint.82” – írta említett körlevelében a
váci püspök. A főpásztor mindemellett szükségét érezte annak is, hogy különösen az
egyházmegyei kormányzat ügyeiben kikérje a papság véleményét. A zsinatot az is
elkerülhetetlenné tette, hogy az egyházmegye nem rendelkezett olyan szabályzattal, amely
az újabban kiadott egyházmegyei szintű utasításokat és rendeleteket összefoglalja, az
egyházi törvénykönyvvel összhangba hozza, és a megváltozott életkörülményeknek
megfelelően iránymutató jelleggel kiegészíti.83
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A zsinat munkamódszerét alapvetően meghatározta az a körülmény, hogy az ülések
megtartására – lelkipásztori szempontok miatt – az általános egyházi rendelkezések
(Pontificale Romanum, Ordo ad synodum) mindössze három napot jelöltek ki. Az érdemi
munkát ennek megfelelően a zsinat megnyitása előtt kellett elvégezni. Hanauer püspök
ebből a célból felállított egy előkészítő bizottságot, amelynek feladata a zsinat anyagának
előzetes feldolgozása, valamint a javaslatok tervezetének elkészítése lett.84 Az előkészítő
bizottságba a székeskáptalan tagjai (dr. Baksay Károly, 85 Rózsahegyi Gyula, Gossmann
Ferenc,86 Kolossváry Mihály,87 Podhorányi József,88 Terlanday Rudolf,89 Kokovay
János90) mellé püspöki kinevezéssel Révész István,91 dr. Sandula Imre, dr. Perémy Imre,
dr. Verdon Lajos, dr. Liebner János, majd később még Boroviczény Nándor, 92 Chobot
Ferenc,93 és id. Takáts Mihály került.94 Az állandó bizottság mellett Hanauer kinevezte a
zsinat tisztségviselőit is. A zsinat főjegyzője Matzenauer Oszkár 95 irodaigazgató, jegyzője
dr. Széll Kálmán és Kovács Sándor,96 főtitkára dr. Kestler István,97 titkára Horváth Elemér,
ceremonáriusa dr. Széll József és dr. Vanyek Béla lettek.
A zsinat tagjai az új kódexnek megfelelően nyertek kinevezést. Hanauer a tavaszi
esperesi gyűlések feladatául jelölte ki, hogy kerületenként egy-egy plébánost válasszanak
meg a zsinatra. Az egyházi törvénykönyvben rögzített jogával élve a főpásztor a
szinódusra meghívta a zsinati bírákat, vizsgálókat, tanácsos plébánosokat, valamint a nem
javadalmas papság (hittanárok, hitoktatók, segédlelkészek) képviselőit. Utóbbiak a zsinati
főtitkárhoz terjeszthették személyi kéréseiket. Hanauer a törvénykönyvet idézve azon
dolgok megvitatását jelölte meg a zsinat tárgyául, amelyek a papság és a hívek hasznára és
szükségletére szolgálnak, ugyanakkor nem zárta ki, hogy a zsinat bizonyos kérdésekben a
Szentszékhez vagy az állami törvényhozáshoz fordul.
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Az egyházmegye papsága az esperesi kerületi üléseken nyilváníthatta ki véleményét,
amelyek közül az érdemi felvetéseket írásban továbbíthatták az egyházmegyei hatóság
felé. A Váci Püspöki és Káptalani Levéltár iratanyagában igen kevés javaslat maradt fenn.
A romhányi esperesi kerület papsága az egyházmegye új közigazgatási beosztása, a
népmisszió, a római katolikus kántortanítók és tanítók állásának intézményes átszervezése,
valamint a papság anyagi helyzetének rendezése tárgyában nyújtott be javaslatot. 98 Richter
Béla dunakeszi plébános a tervezett új esperesi kerületi beosztáshoz kapcsolódóan
kérelmezte, hogy Fótot és Dunakeszit ne csatolják a pestvidéki esperességhez, hanem Fót
központtal külön esperesi kerületet hozzanak létre.99 A vácvidéki esperesi kerület több
javaslatot terjesztett a szinódus elé.100 Kérték egy praeorator jellegű imakönyv készítését,
amely a magyarul végzendő litániákat, könyörgéseket és imákat tartalmazná. A papság
végrendelkezése tárgyában pedig javasolták, hogy a lelkipásztorok a köteles százalékon
kívül vagyonuk egyharmadát is az egyházra hagyják. A kántortanítókra vonatkozóan
felhívták a figyelmet arra, hogy egyházi szellemben neveljék őket, és az állami tanítókhoz
hasonlóan elmozdíthatóak legyenek. Az említett esperesi kerületeken kívül Hanauer
felkérésére többen
kapcsolatban.
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fejtették ki

véleményüket

a dekrétumok szövegtervezetével

Megjegyzéseik azonban többnyire stilisztikai észrevételekre és lényeget

nem érintő apróbb módosításokra korlátozódtak.102 Az előkészítő bizottság az 1918-as
egyházi törvénykönyv szövegét alapul véve írásba foglalta a zsinati határozati javaslatokat
tartalmazó egyházmegyei statútum tervezetét, amelynek négy fogalmazványa készült el.103
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VPKL, Synodus dioecesana, 1921. iktatószám nélkül (a későbbiekben i.n.)
Varga Mihály kiskunmajsai apát-plébános pedig több téma megtárgyalását is javasolta, amelyek a
következőek voltak: a házassági perek gyorsabb elintézése, a kántorok megrendszabályozása, a ministráns
csenegessen a szentmisén felajánláskor, az egyházmegye papjait bírják rá a készülő statútum pontjainak
betartására, a papnevelésben helyezzenek súlyt a szentségek kiszolgáltatására, szervezzenek Oltáregyletet a
szemináriumban. VPKL, Synodus dioecesana, 1921–1940. i.n.
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VPKL, Synodus dioecesana, 1921. i.n.
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4.2. Az 1921. évi zsinat eseményei
A zsinati atyák többsége 1921. június 20-án vonattal érkezett Vácra.104 A pályaudvaron
küldöttség várta őket. A szemináriumban nyertek elhelyezést, ahol részletes írásbeli
tájékoztatót kaptak a másnapi misézés rendjéről.105 A zsinat előkészítő ülését Hanauer
püspök az egyházmegye 79 papjának106 jelenlétében 1921. június 20-án délután 6 órakor
tartotta a Karolina Római Katolikus Leányiskola nagytermében.107 A főpásztor beszédében
kiemelte, hogy a szinódus fontosabb kérdésköreit az egyházmegye kormányzása, a lelkek
gondozása, valamint a papság mai helyzete képezik. Legfőbb feladatát a lelkipásztorkodás
eredményesebbé tételében, és a papság lelki, szellemi és anyagi színvonalának emelésében
látta. A zsinati atyák tanácskozásainak eredményeként meg kell alkotni az egyházmegye
statútumát, amely az CJC rendelkezéseit a helyi viszonyok figyelembe vételével adaptálja,
és kiegészíti. A zsinati atyák kézhez kapták a határozati javaslatok negyedik, nyomtatott
fogalmazványát tartalmazó elaborátumot, amely a tanácskozó ülések alapjául szolgált.
Hanauer ezt követően ismertette az egybegyűltekkel az előadók személyét és témáját, a
zsinati tisztségviselők névsorát, a zsinat menetrendjét. Bizonyos kérdések (nyugdíjügy,
kérvények, szertartási ügyek, kántorügyek, vagyonkezelés) megvitatására a megyéspüspök
külön bizottságokat hozott létre. Javaslataikat az ülések alkalmával a bizottsági elnökök
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Hanauer püspök kérelmére a MÁV félárú jegyet biztosított a vonattal utazó zsinati atyák részére. VPKL,
Synodus dioecesana, 1921–1940. i.n.
105
A váci egyházmegye zsinatja. Egyházi Lapok, 1921. szeptember 1. 120.
106
A kinevezett vagy meghívott zsinati tagok közül Rózsahegyi Gyula olvasókanonok, valamint Lévay
Mihály abonyi plébános mentette ki magát. Utóbbi Hanauernek írt levelében arra hivatkozott, hogy a zsinat
idejére nem talált megfelelő helyettest, és a helyi polgári iskola problémái miatt egyébként sem lenne
ajánlatos a távolléte, valamint egy elhunyt egyetemi rektorért a zsinat napjaiban gyászmisét kell mondania.
VPKL, Synodus dioecesana, 2814/1921.
107
A CJC által meghatározott személyek mellett Hanauer a kánonban biztosított jogánál fogva zsinati
tagokká nevezte ki a zsinati bírákat (Kontur László, Merva Imre, dr. Schwarz Gusztáv, id. Révész István),
zsinati vizsgálókat (dr. Béky László, dr. Boroviczény Nándor, dr. Liebner János, dr. Miskolczi Jenő) és
tanácsos plébánosokat (Fehér János, Kemény Géza, Podhorányi Adolf, Richter Béla, Szilágyi Imre) is. VHK,
1921./4./2210.
Rajtuk kívül lehetőséget kívánt biztosítani a nem javadalmas papságnak (hittanárok, hitoktatók,
segédlelkészek) is a részvételre. Ezért felszólította őket, hogy március 1-ig terjesszék fel tíz személy nevét a
zsinat főtitkárához, akik közül a püspök kiválasztja a zsinati tagokat. A felhívásra Linka István kecskeméti
hittanár, Sike István kiskunfélegyházi hittanár, Szilágyi Mátyás izsáki káplán, Forgács János csömöri
hitoktató, ifj. Révész István ceglédi káplán, valamint a kecskeméti tanyasi missziós lelkészek éltek a
lehetőséggel. Utóbbiak 1921. február 17-i levelükben azzal a kéréssel fordultak a megyéspüspökhöz, hogy a
zsinaton sajátos helyzetükre való tekintettel egyikük képviselhesse a missziós lelkészeket. A kérelemnek
Hanauer helyt adott és az egyik aláírót, Szaniszló Ferencet meghívta a zsinatra. Végül a nem javadalmas
papságot az említetten kívül Cseh András, Held Imre, Herceg János, Kohlmayer Mihály, ifj. Révész István,
Rusch Gyula, Sille István és Szabó Kálmán képviselte. VHK, 1921./1./2.; VHK, 1921./4./2210.; VPKL,
Synodus dioecesana, 967/1921.
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ismertették. A főpásztor indítványára a zsinati atyák megszavazták, hogy üdvözlő táviratot
küldenek XI. Pius pápának, valamint Csernoch János esztergomi érseknek.
A háromnapos egyházmegyei szinóduson az ünnepélyes ülésekre (sessio) – a kódex
előírásának

megfelelően

–

a

székesegyházban,

a

tanácskozó

ülésekre

(sessio

praeparatoria) pedig a Karolina iskolában került sor.108 A zsinat előre meghatározott
napirend szerint zajlott. A zsinati atyák minden reggel 8 órakor a székesegyházban
szentmise keretében ünnepélyes ülést tartottak. Az első napon, június 21-én letették a
hitvallást, majd a későbbiekben ekkor olvasták fel az előző napi tanácskozó ülések
határozatait, amelyeket a főpásztor egyházmegyei törvények szintjére emelt. Az
ünnepélyes ülést követő tanácskozó ülésekre, amelyeken a püspök által felkért előadók
ismertették a határozati javaslatokat a Karolina Római Katolikus Leányiskolában került
sor.109 A zsinati atyák minden nap két tanácskozó ülést tartottak, egyet délelőtt, egyet pedig
délután. Az ebédet követően üléseztek a bizottságok, amelyekhez módosító javaslatokat
lehetett benyújtani. A módosításról a zsinat döntött. A zsinati atyák olyan kérvényeket is
benyújthattak, amelyek nem kötődtek szorosan az egyházmegyei törvénykönyv
tárgyalandó fejezeteihez. Ezeket a zsinati törvények kihirdetését követően az utolsó
tanácskozó ülésen vitatták meg.
Az 1921-es váci egyházmegyei zsinatot feltehetően nem a parázs viták jellemezték.
A források alapján mindenesetre ma már nehezen rekonstruálható, hogy mely kérdések
osztották meg leginkább az egyházmegye papságát. A jegyzőkönyvek a tanácskozó
ülésekről szűkszavúan számolnak be, és mindössze a módosító javaslatokat, valamint a
zsinati szavazások eredményét rögzítik. A szinódus legfontosabb célját az egyházmegyei
törvénykönyv megalkotása képezte. A zsinat határozati javaslatait, amelyek szövegükben
jelentős mértékben azonosak a későbbi dekrétumokkal, a zsinati atyák nyomtatott
formában a zsinat első napján kapták kézhez. A tanácskozó üléseken a felszólaló előadók a
törvénykönyv tervezetének egy-egy fejezetét ismertették, majd ezt követték a módosító
javaslatok. Az 1921-es zsinat által felvetett témák több mint fele részben egyházfegyelmi
és

egyházszervezeti

kérdésekkel,

illetve

a

szentségkiszolgáltatás

feltételeivel,

körülményeivel és módjával foglalkoztak. Másik részük egyrészt a gyakorlati
lelkipásztorkodás szempontjából felmerülő problémákat igyekezett orvosolni – hívek
részvétele a közös istentiszteleten, a stóladíjakról, a szent helyekről stb. – másrészt az
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A zsinat jegyzőkönyveit a VHK 1921/5. tartalmazza. A zsinat részletes napirendjét lásd: Függelék, 238. A
székesegyház fényképe: Függelék, 237–238.
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Függelék, 243.
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egyház társadalmi szerepvállalásában – oktatás, szociális tevékenység – igyekezett irányt
mutatni.
Az egyházmegyei zsinat I. ünnepélyes ülésére 1921. június 21-én reggel 8 órakor került
sor a székesegyházban, a Hanauer püspök által celebrált szentmise keretében, ahol a zsinati
atyák elmondták a Pontificale Romanum által előírt zsinati imádságokat. A főpásztor misét
követő beszédében a papi identitás alapjairól, a papi élet kihívásairól beszélt, mintegy
felvezetve az első tanácskozó ülés egyik legfontosabb témáját. Az előző évek történelmi
katasztrófái, válságai számos lelkipásztort elbizonytalanítottak hivatásukban. Hanauer és a
zsinat is fontosnak tartotta ezért a papi ideál megfogalmazását, újragondolását. A
megyéspüspök hangsúlyozta, hogy a papi hivatás a megváltás művén alapszik, Krisztus
kereszthalála adja meg a tartalmát, értékét. A papi élet Isten szolgálatát jelenti a lelkekért a
megváltás művében. A papság életközösség Krisztussal. Istenre kell támaszkodni a papi
szolgálatban, dicsőségben és üldöztetésben egyaránt. A világ részéről számos kihívás éri a
papi identitást. Hanauer a legveszélyesebbnek a világias lelkület kialakulását tartja, amely
enged a külső környezet befolyásának. Az ilyen lelkületet a mértéktelen kritikai szellem
jellemzi az egyház hierarchiájával, intézményeivel és tanításával szemben, amely általános
bizalmatlanságot és elbizonytalanodást eredményez a papság soraiban. A világias lelkület
külső megnyilvánulása a világias viselkedés és öltözködés. A papnak a saját papi
identitásában kell megerősödnie, és hivatása kegyelméből élnie.
A püspök beszédét követően a zsinati atyák letették a hitvallást, majd ünnepélyes
menetben átvonultak a székesegyház szomszédságában lévő Karolina leányiskola
nagytermébe, ahol de. 10 órakor megkezdődött az I. tanácskozó ülés. Az első nap
legnagyobb horderejű határozatát az egyházmegye új közigazgatási beosztásának
kihirdetése képezte.110 A főpásztor a főesperességek számát háromról ötre, az esperességek
számát pedig húszról huszonötre emelte.111 A székesegyházi, pesti, valamint csongrádi
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Vö.: Függelék, 230., 1. térkép: A váci egyházmegye közigazgatási beosztása, 1930.
Az egyházmegye új közigazgatási beosztásának tervezete 1921. február 16-ra készült el. A dokumentumot
az egyházmegyei hatóság továbbította az espereseknek, akik a tavaszi kerületi ülés alkalmával tárgyalták
meg, és fejtették ki véleményüket. A VPKL zsinati anyagában mindössze két módosító javaslat található.
Chobot Ferenc, a neves egyháztörténész, romhányi prépost-plébános, esperes javasolta, hogy bizonyos
esperesi kerületek esetében az elnevezés a történelmi hagyományokhoz igazodjon és nevüket a legnagyobb
vagy a legrégebbi alapítású plébánia után kapják. A következő változtatásokat javasolta: vácvidéki helyett
veresegyházi, galgavölgyi felső helyett püspökhatvani, galgavölgyi alsó helyett aszódi vagy hévízi,
pestvidéki felső helyett rákospalotai, pestvidéki alsó helyett pestszentlőrinci, zsámboki helyett boldogi,
kiskunfélegyházai helyett félegyházai, kiskundorozsmai helyett dorozsmai esperesi kerület. Chobot utóbbi
két javaslatát végül figyelembe vették a statútum szövegezésekor és a szinódus elfogadta. VPKL, Synodus
dioecesana, 1779/1921.
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főesperesség mellé felállította a kiskunsági és a szolnoki főesperességet. Előbbi élére a
mindenkori kecskeméti plébánost, utóbbi irányítására pedig a szolnoki plébánost nevezte
ki.112 Ezt követően a zsinati atyák a délelőtti és a délutáni üléseken az egyházkormányzat
szerveiről, az egyházi személyekről, valamint a szentségekről tanácskoztak. A
jegyzőkönyv tanúsága szerint a jelenlévők részéről kisebb, tartalmi szempontokat nem
érintő módosító javaslatok érkeztek, amelyeket a zsinati atyák többnyire jóváhagytak.
A második zsinati nap június 22-én reggel 8 órakor a székesegyházban a II. ünnepélyes
üléssel vette kezdetét. A szentmisét követően Hanauer püspök beszédet intézett a zsinati
atyákhoz. A pap személyiségének fontosságát hangsúlyozta a lelkipásztorkodásban. Utalt
az egyházmegye látogatása során nyert örömteli és szomorú tapasztalataira, a virágzó és
elhanyagolt plébániákra. Véleménye szerint az egyházközség lelkiállapota elsősorban nem
a külső körülményeken, hanem a lelkipásztor buzgóságán múlik. A papnak keresnie kell a
kapcsolatot a rábízott lelkekkel a szószéken, minden istentiszteleten és a gyóntatószékben.
A főpásztor kiemelte az igényes prédikáció, a tiszta templom, a gyóntatás fontosságát. „Aki
nem szeret gyóntatni, az nem szeret a lelkekkel foglalkozni, lehet gazda, szövetkezeti
igazgató, de nem lelkipásztor” – mondta. Intette papjait az irgalmasság gyakorlására: „aki
híveit mindig csak szidja, olyan mint egy láncra vert komondor: senki sem fél tőle, de
mindenki kerüli.” A pap tekintélyét hiteles személye, Istenbe vetett hite, imádságos élete
alapozza meg a hívek előtt. A főpásztor beszédét követően felolvasták a leendő zsinati
törvénykönyv előző nap letárgyalt kilenc fejezetét, amelyeket a főpásztor a zsinati atyák
javaslatára egyházmegyei törvények szintjére emelt.
A másik javaslatot Richter Béla dunakeszi plébános tette a fóti esperesi kerület visszaállítására vonatkozóan,
amelyet az új közigazgatási tervezet megszüntetett. A plébános azt kérvényezte, hogy az új esperesi kerületek
beosztása szerint a rákosi kerülethez tartozó Fótot és Dunakeszit ne csatolják a pestvidéki esperességhez,
hanem Fót központtal Dunakeszi, Alag, Veresegyház, Váchartyán, Sződ és Göd községekből külön esperesi
kerületet hozzanak létre. Indoklásában kifejtette, hogy ezek a települések 4-5 km-re vannak egymástól,
jobban megközelíthetők, a hívek életkörülményei, társadalmi viszonyai hasonlóak. A falusi lelkipásztorkodás
gyökeresen különbözik a nagyvárosi pasztorációtól. A falusi plébánosok kevésbé tudnák akaratukat
érvényesíteni az eltérő érdekű pestvidéki városi plébánosokkal szemben. Richter javaslata végül csak részben
vált valóra. A fóti esperesi kerületet ugyan nem állították vissza, de Dunakeszit és Fótot nem a pestvidéki
esperesi kerületekhez csatolták, hanem Dunakeszi a vácvidéki, Fót pedig a gödöllői esperesi kerület része
lett. VPKL, Synodus dioecesana, 2343/1921.
Az új közigazgatási beosztásnak négy tervezete maradt fenn a VPKL-ban. Az 1921. február 16-i nyomtatott
és kézírásos formában, egy dátum nélküli tervezet, valamint a javaslatok figyelembe vételével készült június
10-i változat. Utóbbi megegyezik a zsinati statútumba került közigazgatási beosztással. A dátum nélküli
tervezet fogalmazója ismeretlen. Tizenegy esperesi kerület esetében (aszódi, újpesti, kispesti, fóti, dabasi,
monori, alpári, kunszentmiklósi, rákoscsabai, szentesi, romhányi) eltér a később hivatalossá váló
elnevezéstől, és különbségek fedezhetők fel az egyes kerülethez tartozó plébániák vonatkozásában is. Vö.:
VPKL, Synodus dioecesana, 882/1921.; a többi i.n.
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Az 1921-es és 1930-as váci egyházmegyei zsinatok egyházszervezeti intézkedéseiről bővebben: LÉNÁR,
2010. 67–73.
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A III. tanácskozó ülés délelőtt 10 órakor kezdődött a Karolina iskola nagytermében,
amelyen a leendő egyházmegyei törvénykönyv szentségekről szóló fejezeteit két
kiegészítéssel a zsinati atyák elfogadták. Délután hozzászólás nélkül nyertek végső formát
az Oltáriszentség tiszteletére, a hívek istentiszteleti részvételére, a temetésekre, missziókra,
szent helyekre, stóladíjakra, kegyuraságokra, az egyházmegyei autonómiára és a pap
szociális tevékenységére vonatkozó fejezetek. Perémy Imre, a szertartásügyi bizottság
elnökeként javaslatot nyújtott be egy egyházmegyei ima és énekeskönyv kiadására, amit a
zsinat elfogadott, és Hanauer Perémyt bízta meg ezek szerkesztésével. Verdon Lajos
hozzászólásában a „liber status animarum” –ot ismertette.113 Id. Takáts Mihály és Chobot
Ferenc utalt a bevezetés nehézségeire, tekintve az egyházmegye híveinek számát, és a
paphiányt. Az ülés végén Hanauer kihirdette a zsinati bírákra, zsinati vizsgálókra és
tanácsos plébánosokra vonatkozó szavazás eredményét.
A zsinat harmadik napján, június 23-án a székesegyházban tartott III. ünnepélyes ülést
követően Hanauer püspök a zsinati atyákhoz intézet beszédében a katolikus iskola és a
hitoktatás jelentőségét emelte ki, amelyben igen nagy a papság felelőssége. „Vannak
papjaink, akik szeretnek gazdálkodni, a másik irodában ülni – sokan nem szeretnek
iskolába járni!” – osztotta meg a főpásztor tapasztalatait. A hitoktatás óriási lehetőség az
egyház kezében, amellyel a gyerekeken keresztül Isten országát lehet építeni. Az V.
tanácskozó ülés előtt Hanauer felolvasta XI. Pius pápa táviratban érkezett válaszát a
szinódus tagjaihoz. Az iskolaügy tárgyalása kapcsán a zsinati atyák elhatározták, hogy a
püspöki karhoz fordulnak az iskolai szabályok kornak megfelelő megreformálása
érdekében.

A

nyugdíjügyekkel

kapcsolatban

Hanauer

felszólította

a

központi

nyugdíjbizottságot, hogy állapítsa meg a nyugdíjasok segélyének mértékét. Horváth
Elemér, a téma előadója javaslatára módosították az eredeti szöveg 175. §-át. A módosítás
értelmében az egyházmegye minden felszentelt papja a nyugdíjintézet tagjává válik és
nyugdíjra jogosult, kivéve, ha erkölcsi okokból vált szolgálatképtelenné, vagy más
javadalmakból biztosított az ellátása. Az új szabályozás nem szüntette meg a kanonokok
kiváltságos helyzetét, de a székeskáptalan jövőben kinevezendő tagjai már a hatálya alá
estek.
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Liber status animarum: a hívek személyi és pasztorációs adatait (bérmálás, házasságkötés stb.) tartalmazó
nyilvántartókönyv.
Vö.:
KAT.
LEXIKON.
http://lexikon.katolikus.hu/S/statisztikai%20adatforr%C3%A1sok.html (A letöltés ideje: 2014. november
10.)
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A tanácskozó ülést követően a főpásztor köszönetet mondott a zsinati atyáknak az
elvégzett munkáért, valamint Kestler István főtitkárnak a szinódus lebonyolításáért. A
megyéspüspöknek Baksay Károly nagyprépost fejezte ki köszönetét a nagyjelentőségű és
történelmi szinódus egybehívásáért. A letárgyalt zsinati dekrétumokat Hanauer püspök a
váci székesegyházban délután három órakor kezdődő ünnepélyes ülésen ismét
egyházmegyei törvények szintjére emelte.
Ezt követően délután öt órakor sor került még egy utolsó tanácskozó ülésre, amelyen
Chobot Ferenc, a kérvényügyi bizottság elnöke ismertette a benyújtott kérelmeket. A
nagykátai esperesi kerület javasolta Jézus Szíve ünnepének kötelezővé tételét, amit a
főpásztor a kultusz országos elterjedéséhez kötött.114 Thury Károly indítványozta, hogy a
kommün alatt vértanúhalált halt papok emlékét az egyházmegye megörökítse. 115 Hanauer
kijelentette, hogy a szemináriumban tiszteletükre emléktáblát kíván elhelyezni. A
nagykátai és újszászi esperesi kerület a vasárnap megszentelése érdekében javasolta a
vasárnapi országos vásárok hétköznapra helyezését, valamint ezen a napon a kocsmák
bezárását. A főpásztor utasította a kérvényügyi bizottságot, hogy szövegezzenek meg egy
kérvényt ezzel kapcsolatban a törvényhatóságokhoz, de a kérésnek mindig az adott
egyházközségből kell kiindulnia. Toldy Jenő kiskunfélegyházi plébános javaslatot nyújtott
be arra vonatkozóan, hogy a készülő közigazgatási törvény a katolikus papságnak
hivatalból biztosítson helyet a települések képviselőtestületében. 116 A megyéspüspök úgy
határozott, hogy személyesen fog ezzel kapcsolatban memorandumot benyújtani a
belügyminiszternek, valamint kéri Vác város országgyűlési képviselőjét, hogy a javaslatot
terjessze a nemzetgyűlés elé. A memorandum megszövegezésével a főpásztor Toldy Jenő
kiskunfélegyházai plébánost bízta meg.117
Az ülésen komoly vita bontakozott ki a félegyházi, vácvidéki, romhányi és ecsegi
kerületek javaslata kapcsán, amely indítványozta a katolikus iskolák rendszabályainak
olyan értelmű módosítását, hogy a hitfelekezeti tanítók hanyag munkájuk esetén
áthelyezhetőek legyenek. A vitához többen hozzászóltak, de mivel a kérdés a zsinat
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hatáskörén kívül esett, ezért az atyák nem foglaltak állást. Kestler István felhívta a
figyelmet arra, hogy a probléma orvosolható, ha az iskolaszék elnöke komolyan veszi a
feladatát. Chobot Ferenc az iskolaüggyel kapcsolatban kérte, hogy a megyéspüspök
intézzen felhívást a katolikus tanítókhoz. Hanauer ezt megfontolás tárgyává tette, később
azonban minden évben külön körlevelet küldött az egyházmegye katolikus tanítói részére.
Több javaslatot nyújtott be a zsinathoz Kazaly Imre egyházjogász 118 amelyek közül a
zsinati jegyzőkönyv szerint csak az egyházmegyei levéltárra vonatkozó került
tárgyalásra.119 Az esperes kérte, hogy a zsinat eszközölje ki a főpásztornál a levéltár
állományának rendezését, majd ezt követően nyissa meg kapuit a kutatók előtt. Hanauer
kijelentette, hogy ha az egyházmegyei hivatal rendezi a levéltár Tanácsköztársaság alatt
feldúlt iratanyagát, akkor nyílik erre lehetőség.
4.3. Az 1930. évi zsinat
A váci püspök nem várt tíz évet a második egyházmegyei zsinat megrendezésével. Már
az 1929. évi első körlevelében bejelentette, hogy a kánoni ajánlástól eltérően a következő
esztendőben szeretné összehívni a szinódust.120 A zsinat előkészületei már ebben az évben
elkezdődtek. A főpásztor felszólította az egyházmegye papságát, hogy a zsinattal
kapcsolatos elképzeléseiket az év folyamán terjesszék fel az egyházmegyei hatósághoz.
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Hanauer a zsinatot végül az 1930. évi 2. körlevelében hívta össze.121 Ebben kifejtette, hogy
az első egyházmegyei szinódus várakozáson felüli eredményeket hozott. A zsinati
dekrétumok a Codex Juris Canonici rendelkezéseit az egyházmegye igazgatásában, és a
lelkipásztori munkában is átültették a gyakorlatba. A második szinódus összehívása
azonban több szempontból is időszerűvé vált. Egyrészt az 1921-es egyházi törvénykönyv
számos rendelkezése kiegészítésre szorul, mivel figyelembe kell venni az elmúlt tíz
esztendő lelkipásztori tapasztalatait és társadalmi változásait. Mindezek mellett a CJC
alaposabb vizsgálata és ismerete is szükségessé teszi a módosításokat.
Hanauer kinevezte a zsinat előkészítő bizottságának tagjait, valamint a zsinat
tisztségviselőit. Az előkészítő bizottságba a székeskáptalan tagjai (dr. Baksay Károly
nagyprépost, Gossmann Ferenc felszentelt püspök, Matzenauer Oszkár, Kolossváry
Mihály, Podhorányi József, dr. Kestler István, Terlanday Rudolf, Kokovay János,
Varázséji Béla), valamint a püspök által kinevezett Chobot Ferenc, dr. Galla Ferenc,
Horváth Elemér, Királymezey Dezső, Kovács Sándor, dr. Kovács Vince, és Wimmerth
Béla kerültek. A bizottság tagjait egyben felkérte a zsinat által megtárgyalandó témák
előadására. A zsinat tisztségviselőivé a főpásztor dr. Kestler Istvánt (főjegyző), dr. Széll
Kálmánt, dr. Pataky Gézát (jegyzők), Horváth Elemért (főtitkár), dr. Vanyek Bélát, dr.
Oetter Györgyöt (titkárok), és dr. Vaszary Mihályt (ceremonárius) nevezte ki. 122 A
megyéspüspök meghatározta a zsinat által tárgyalandó legfontosabb témákat: egyházi
személyek,

lelkipásztori

munka,

egyházi

igazgatás,

vagyonkezelés,

iskolaügy.

Munkadokumentumként az 1921-es szinódus dekrétumai szolgáltak, amelyeket az elmúlt
tíz év tapasztalatai, egyházmegyei rendelkezései alapján kellett átdolgozni. A közvetlen
előkészületek az 1921-es szinódushoz hasonlóan fél évig tartottak. A főpásztor elrendelte,
hogy június 22-én minden templomban közöljék a hívekkel, hogy másnap egyházmegyei
zsinat kezdődik, és kérjék imáikat a zsinat három napja alatt.
A szinódus előestéjén, 1930. június 22-én este hat órakor Hanauer korábbi
rendeletének megfelelően megszólaltak a harangok a váci egyházmegye minden
templomában. Félórás harangzúgás jelezte, hogy az otthon maradt lelkipásztorok és hívek
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imádkoznak a második egyházmegyei szinódus sikeréért. 123 A zsinati atyák többsége aznap
érkezett a püspöki székvárosba. Elszállásolásukról a szinódus háznagya, Széll József
gondoskodott. Legtöbben a szemináriumban nyertek elhelyezést. 124 Másnap a kora reggeli
órákban a zsinati atyák misét mondtak a váci templomokban, amelyeken helyi diákok
ministráltak. A zsinatot Hanauer püspök 1930. június 23-án nyitotta meg 92 egyházmegyés
pap jelenlétében a váci székesegyházban. A szinódus barokkos külsőségek közepette
kezdődött, amelyről a Katolikus Jövő, az egyházmegye lapja, a következőképpen számolt
be: „Festői menetben vonult a papság és a zsinati atyák a Székesegyház kapuja elé a
megyéspüspök fogadására. Elöl jöttek a kispapok, azután a fölszenteltek, akik az
ünnepélyes szentmisénél segédkeztek, utána a tiszteletreméltó zsinati atyák méltóságuk
sorrendjében. Nemcsak gyönyörködtető, de fölemelő látvány is volt a színpompás kép,
amelyben a világi papok feketereverendás, sok-sok piros övvel, piros szegéllyel díszített
csoportját a szakállas-bajuszos kapucinus atya, a ferencrendi zárdák főnökeinek barna
csuhája, a szaléziánusok képviselője, a váci és kecskeméti piarista rendházak főnöke, a
gödöllői premontrei rendház fehérreverendás kanonokja egészítette ki. Külön látványosság
volt a csornai prépost halványkékkel szegélyezett fehér öltözete, amelyet a préposti
jelvények díszítettek. A menetet a székeskáptalan tagjainak ünnepi díszbe öltözött testülete
zárta be, élén a nagypréposttal.125” Az ünnepélyes szentmisét követően a zsinati atyák
elénekelték a Pontificale Romanumban előírt zsoltárt, majd letérdelve imádkozták el a
Mindenszentek litániáját. A Veni Creator Spiritus eléneklése után nyitotta meg Hanauer
püspök a zsinatot. Megnyitó beszédében az 1921-es szinódus jelentőségét hangsúlyozta,
amely új lendületet adott a lelkipásztori munkának. Megemlítette, hogy az egyházmegyét
az elmúlt kilenc esztendőben két alkalommal is bejárta, és a régi nehézségek – a tanyasi
pasztoráció helyzete, templom- és paphiány – mellett új problémákkal szembesült: „A
gyors forgalmi eszközök hihetetlen elterjedése, a rádió, a gazdasági életnek
földrengésszerű hullámzása nem hagyta érintetlenül a legtávolabbi tanyát sem, és ami tíz
évvel ezelőtt még lehetetlennek látszott, ma már mindenütt feltalálható. Mindezzel a
lelkipásztorkodás nehézségei hihetetlen módon megnövekedtek.126” Mindez szükségessé
tette a második egyházmegyei zsinat mielőbbi egybehívását. Bízott benne, hogy a zsinaton
a problémás kérdések is sorra kerülnek, de óvott attól, hogy a papság minden baj orvoslását
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a szinódustól várja. Véleménye szerint azt lehet várni a zsinattól, hogy a papság lelki
életének és buzgóságának új lendületet fog adni. Beszédét követően a váci püspök a zsinati
atyák előtt, ők pedig a főpásztor kezébe letették a zsinati hitvallást.
A zsinat az 1921-es szinódushoz hasonló menetrend szerint zajlott le.127 Az ünnepélyes
üléseknek ezúttal is a székesegyház adott otthont, míg a tanácskozó ülésekre az újjáépített
papneveldében került sor.128 A szinódust megnyitó szentmisét követően a zsinati atyák a
püspök vezetésével átvonultak a szeminárium dísztermébe, amelyet a földszinten, a
kápolna alatt alakítottak ki. A „szép, oszlopos, nagy előadóemelvényes díszteremben a száz
zsinati atya kényelmesen elfért, mindegyik asztalnál ülve dolgozhatott.129” A határozatok
tervezetét a résztvevők a szinódus előtt nyomtatásban kézhez kapták. 130 A tanácskozó
üléseken az előkészítő bizottság tagjai és a püspök által felkért előadók ismertették az új
statútum tervezetének egyes fejezeteit, különös tekintettel az új kiegészítésekre, majd a
korábban írásban benyújtott módosító indítványok megvitatása következett. Utóbbiakat
Baksay Károly nagyprépost, püspöki helynök, a zsinat promotora adta elő. Lehetőség volt
ezt követően három-öt perces hozzászólásokra, amelyekben a javaslatot tevők kifejthették
érveiket, a jelenlévők pedig észrevételeiket. Önálló indítványt azonban, amelyet az előírt
határidőig nem nyújtottak be, a zsinati atyák nem tehettek. A vitákról a zsinati
jegyzőkönyv és a helyi katolikus sajtó igen szűkszavúan számolt be. Utóbbi alapján
azonban következtetni lehet arra, hogy bizonyos kérdések megoszthatták a szinódus
résztvevőit. „Sokszor nagyon hosszú ideig folyt egy-egy szakasz körül az eszmecsere, de
minden felszólalást a lelkipásztori lelkiismeret, a legjobb tudás és a gyakorlati élet
irányított. Élvezetes volt sokszor az egymásnak szögezett érvek és azok cáfolata közben
megfigyelni, hogyan közelednek egymáshoz a vélemények és hogyan kristályosodnak ki a
zsinati törvények egy-egy szakaszban.131”
Az 1930-as zsinat természetesen az 1921-as statútumot vette alapul. A szinódus
kevésbé vetett fel új témákat, inkább kiegészített. Június 23-án a zsinati atyák reggel tízkor
és délután háromkor tartottak tanácskozó üléseket. A nap fő témáját különböző
egyházkormányzati

kérdések

képezték.
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területeken küszködött problémákkal. Az első ülésen a papság életmódját vitatták meg. A
témát Gossmann Ferenc ismertette. Több hozzászólás hangzott el a pap öltözékével, illetve
a papi civil használatával kapcsolatban. Chobot Ferenc romhányi plébános vetette fel azt a
kérdést, hogy mikor lehet papi civilt hordani. A plébános felszólalása azt jelzi, hogy
néhányan valószínűleg nem mindig a reverendát viselték, ami a kor általános egyházi
szemléletétől való apró eltérésként értelmezhető. A főpásztor azonban határozottan
leszögezte, hogy a törvénykönyv tervezetének megfelelően papi civil csak a megyéspüspök
külön engedélye alapján hordható. Wimmerth Béla kérte a zsinati atyáktól, hogy az új
statútumba kerüljön bele a papságot a váltóaláírástól, a tőzsdézéstől és a kártyajátéktól
eltiltó dekrétum, ami arra mutat, hogy néhányan a lelkipásztorok közül hódolhattak eme
szenvedélyeknek. Erre utal Verdon Lajos szegvári plébánosnak a zsinati dekrétum
tervezetéhez írt 82 oldalas felterjesztése is, amelyben megjegyzi: „Aki példának okáért
minden délután órák hosszat elkártyázik olyanokkal, akik éveken át nem lépik át a templom
küszöbét, az talán nem fogja hallani, de gondolhatná, hogy hívei azt kérdezik egymástól,
hát annak meg annak mért nem mondja a plébános úr, hogy járjon templomba, gyónjék és
áldozzék, azt persze nem tudja bolondítani, csak a szegény embert.”132A szinódus a
Wimmerth javaslatát elfogadta. Kestler István felvetésére a régi statútumból átvették azt a
paragrafust, amely kéri a papságot, hogy ne ragaszkodjék összegyűjtött vagyonához,
hanem azt nagylelkűen fordítsa a szegények javára.
Wimmerth Béla a lelkipásztorkodó egyházi személyekre – főesperesek, esperesek,
plébánosok, helyi káplánok, szerzeteslelkészek, adminisztrátorok, káplánok, hitoktatók,
hittanárok, templomigazgatók, intézeti lelkészek – vonatkozó fejezeteket adta elő. A
legtöbb hozzászólás az esperesi kerületi ülések tárgyában érkezett. Thury Károly
kértelmezte, hogy a zsinat kötelezze a kerületi ülések előadóit témájuk alapos
kidolgozására, és mondandójukat írásban nyújtsák be az esperesnek. Chobot Ferenc
indítványozta, hogy az új plébánost a kerületi esperes vezesse be javadalmába. A zsinati
atyák a javaslatokat elfogadták. Baksay Károly promotor ismertette ezt követően a nógrádi
esperesi kerület indítványát, amelyben kérték, hogy a plébánosok kinevezésüket követően
kapjanak némi anyagi támogatást. Ebből a célból javasolták a beruházási biztosítást vagy a
beruházási

alap

felállítását.

Hanauer

rámutatott

arra,

hogy az

Egyházmegyei

Takarékpénztár négy éves futamidőre kedvező kölcsönt tud folyósítani a rászorulóknak.
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A délutáni tanácskozáson több hozzászólás irányította a résztvevők figyelmét a
hitoktatók nehéz anyagi helyzetére. Kevesen vannak, fizetésük pedig nem áll arányban
képzettségükkel és az általuk végzett munkával. A zsinati atyák a főpásztorral
egyetértésben elhatározták, hogy a püspöki karhoz és a VKM-hoz folyamodnak annak
érdekében, hogy a hitoktatói állások számát, valamint a hitoktatók jövedelmét növeljék.
Ezt követően Galla Ferenc ismertette a szentségekről szóló fejezeteket. A hozzászólók
között Fehér János a bűnbánat szentségével kapcsolatban indítványozta, hogy ne csak a
nők, hanem a gyermekek gyóntatása sem legyen megengedve zárt helyiségben, feltehetően
a szóbeszéd elkerülése végett. Javaslatát a zsinat elfogadta.
A szinódus második napján, június 24-én került sor a szeminárium új kápolnájának
felszentelésére. A főoltár Borromeo Szent Károlyt ábrázoló képét XI. Pius pápa
ajándékozta a papneveldének. Hanauer a papnevelés fontosságára igyekezett ezzel a zsinati
atyák figyelmét felhívni. A nap első ülésén Horváth Ferenc mutatta be a papnevelésről és
az egyházi rendről szóló fejezeteket. A papnevelés tárgyában több hozzászólás is érkezett.
Chobot Ferenc felvetette, hogy a nyári szünidő elején hazatérő kispapok vigyenek
magukkal a szemináriumból a plébánosnak szóló ajánlást, majd a szünet végén a plébános
írjon jelentést a szemináriumi elöljáróknak. Hanauer pedagógiai okokból a jelentéstétel
elrendelését elutasította, mivel véleménye szerint a szeminaristákat önállóságra kell
nevelni. Anyagi okokból a zsinat elutasította dr. Pesthy Frigyes premontrei novícius arra
vonatkozó javaslatát, hogy Gödöllőn állítsanak fel egy papnevelés céljait szolgáló
növendékházat. A szinódus azonban magáévá tette a nógrádi esperesi kerület indítványát,
amelyben azt javasolták, hogy a szemináriumi elöljárók és teológiai tanárok a tapasztalt
lelkipásztorok közül kerüljenek ki. Dr. Vanyek Béla a házasság szentségéről tartott
előadást az egyházmegyei zsinatnak. A hozzászólások többsége a vegyes házasságok által
felvetett problémákat érintette.
A délutáni tanácskozó ülésen a nyilvános istentiszteletről szóló előadást követően a
zsinati atyák elfogadták dr. Kestler István javaslatát, amely a hívek tájékoztatásáról szólt az
istentiszteletek rendjére vonatkozóan. Kestler indítványozta, hogy az istentiszteletek
rendjét függesszék ki a templom előcsarnokában, nagyobb településeken pedig plakátolják
ki a forgalmasabb helyeken (vasútállomás, posta, községháza), illetve hirdessék a helyi
lapokban. Ahol több templom van, ott a tájékoztató lap tartalmazza valamennyi templom
miserendjét. A zsinati atyák közül többen hozzászóltak az igehirdetést tárgyaló fejezethez.
Véleményük szerint a homíliák színvonalát homiletikai kurzusok meghirdetésével kellene
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emelni. Chobot Ferenc helytelenítette, hogy a szentmisében közvetlenül a prédikáció után
vannak a hirdetések. Javaslatára a zsinat határozatot hozott arról, hogy a lelkipásztorok a
jövőben a mise előtt hirdessenek. A zsinati atyák megbotránkoztak azon, hogy a
kultuszminiszter rendelete értelmében a serdülő fiúk és lányok számára közös
tornaünnepélyeket rendeznek, és elhatározták fellépésüket a rendelet visszavonása
érdekében. Sztriha Kálmán, kiskundorozsmai esperes-plébános felszólalásában a tanyasi
lelkipásztorkodás problémáit tárgyalta. A zsinat igen fontosnak tartotta a problémák
orvoslását, ezért felkérte Sztrihát, hogy készítsen ezzel kapcsolatban egy memorandumot,
amit a zsinat nevében a megyéspüspök az illetékes állami szervnek továbbítani fog. 133
A június 25-én tartott délelőtti ülésen elsőként Kolossváry Mihály, az egyházmegye
katolikus iskoláinak főtanfelügyelője ismertette az oktatásügyről szóló fejezetet. Az
örkényi esperesi kerület kérte, hogy a gyengébb képességű tanyai tanulók részére kisebb és
apologetikus irányú katekizmust adjanak ki. A zsinat elutasította Cseh András
hódmezővásárhelyi plébános javaslatát, hogy a tanítók ünnepnapokon és vasárnap kötelező
jelleggel vezessék az iskolásokat litániára. Kestler István a papi nyugdíjakról szóló fejezet
ismertetése kapcsán három változásra hívta fel a zsinati atyák figyelmét. Az új statútum a
papság önkéntes adózása helyett bevezeti a kötelező nyugdíjadót, a papság nyugdíjazását a
püspök hatáskörébe utalja, és nyugdíjsegélyalapot hoz létre az ideiglenes nyugdíjazás és
betegellátás érdekében. A nyugdíjazhatók számát, valamint az adókat és az alapba
befizetendő összegeket az egyházmegyei nyugdíjbizottság másnap állapította meg. Kestler
Istvánt nevezték ki a nyugdíjalap igazgatójává, Horváth Elemért a jegyzőjévé, Oetter
Györgyöt pedig a gondnokává. Az egyesületi és társadalmi tevékenység tárgyalása
folyamán Tököli István javaslatot tett az egyesületi élet fejlesztésre, Cseh András pedig
indítványozta, hogy a statútum tegye kötelezővé a hitoktatók számára az egyesületi életben
való részvételt. Hanauer püspök hangsúlyozta, hogy az egyesületeknek be kell illeszkedni
a kibontakozó Actio Catholica munkájába. A zsinat végül a fejezetet változatlanul
elfogadta.
A délutáni ülésen az egyházközségi szervezetet és a kegyuraságot tárgyaló előadást
követően Kolossváry Mihály előbbire vonatkozó módosító indítványát a zsinat elfogadta.
A váci plébános javaslata értelmében a statútum kimondta, hogy az egyházközségi
szervezet nem érinti az egyházi személyek és hatóságok jogkörét. Hasonlóképpen az
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iskolaszék működésének is összhangban kell lennie a püspöki kar vonatkozó
szabályozásával. Az ülést követően Hanauer köszönetet mondott a zsinati atyáknak
munkájukért, és kifejezte azzal kapcsolatos reményét, hogy az egyházmegye papsága
hűségesen eleget tesz a szinódus rendelkezéseinek. Baksay Károly nagyprépost a zsinati
tagok nevében mondott köszönetet a főpásztornak.
Este hat óra előtt a zsinati atyák átvonultak székesegyházba, „ahová a harangok már
előzőleg összehívták a hívek seregét. Újra az ünnepélyes megnyitásnak színpompás menete
vonult a főpásztor elé s az ünnepélyes bevonulás után gyors menetben folyik a zsinat
befejezésének szertartása. A zsinati atyák a püspök kérésére kijelentik, hogy a tanácskozás
folyamán megalkotott határozmányokat jónak, hasznosnak, üdvösnek, Isten discőségére és
a lelkek javára szolgálónak és méltónak tartják arra is, hogy mint egyházmegyei törvények
kihirdettessenek.134”

Hanauer

az

egyházmegyei

törvénykönyv

lezárt

fejezetit

egyházmegyei törvények szintjére emelte. A lelkipásztori életet könnyítő rendelkezések
azonnal hatályba léptek. A teljes statútum pedig 1931. január 1-vel vált kötelező
érvényűvé. A főpásztor beszédében rámutatott arra, hogy a szinódus számos kérdést
tisztázott, megmutatta az irányt, ami felé a lelkipásztorkodásnak haladnia kell, egységbe
forrasztotta az egyházmegye papságát. Az egyházmegyei zsinat rálátást adott a pasztoráció
eredményeire, és rámutatott a veszélyekre is. A főpásztor eredményként értékelte a hívek
erősödő vallásos buzgalmát, ami az Oltáriszentség és a Jézus Szíve tisztelet, az első
pénteki és vasárnapi ájtatosságok, kilencedek elterjedésében nyilvánul meg. Veszélyes
jelenségnek tartotta a közerkölcsök általános lazulását, a családi élet bomlását, a válásokat,
a divat, és a strand elfajulását. Nagy tömegek élnek az egyháztól távol, a templomba járók
között is sokan befolyásolhatók. Az 1918–19-es események megmutatták, hogy a közélet
balra tolódása milyen veszélyeket rejt magában, ezért mindent meg kell tenni ez ellen. A
főpásztor szerint az egyházmegye legsúlyosabb problémái abból adódnak, hogy a
plébániák és a papok száma az elmúlt 130 évben nem tudott lépést tartani a lakosság
számának növekedésével. A paphiányt a világiak apostolkodásával lehet enyhíteni,
amelynek szervezett formája az Actio Catholica. A zsinat zárómiséjét követően Hanauer
püspök felajánlotta az egyházmegyét Jézus Szent Szívének.
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4.4. Egy elmaradt szinódus
A negyvenes évek elején már súlyos betegségben szenvedő váci főpásztor kísérletet
tett egy harmadik egyházmegyei zsinat megszervezésére is. 135 Az egyházmegye papságát
az 1940. évi 2. körlevelében értesítette szándékáról, és a háromnaposra tervezett szinódust
folyó év június 25-re hívta össze Vácra.136 Az előző egyházmegyei zsinathoz hasonlóan az
ünnepélyes üléseknek a székesegyház, a tanácskozó üléseknek pedig a papnevelő intézet
adott volna otthont. Hanauer igen nagyra értékelte az 1930-as zsinat munkáját, és úgy
vélte, hogy nincs szükség attól gyökeresen eltérő irányvonalra. A tanácskozás alapjául
ezért az 1930-as zsinati dekrétumokat jelölte ki, amelyeket az elmúlt tíz esztendő
lelkipásztori tapasztalatainak fényében ki kell egészíteni a később megjelent szentszéki
rendeletekkel, egyházmegyei utasításokkal. A meghirdetett zsinat munkamódszere is
lényegében megegyezett a korábbi metódussal. A főpásztor kinevezte a zsinat előkészítő
bizottságát, majd az egyházmegyei papság soraiból előadókat kért fel, akiknek az előző
szinódus témáit kellett átdolgozni.137 Az egyházmegye papjai a tavaszi esperesi kerületi
üléseken vethették fel javaslataikat, észrevételeiket, amelyeket az esperesek 1940. május
15-ig terjeszthettek az egyházmegyei hatóság elé, amely továbbította ezeket a zsinat
előkészítő bizottságának.
Az előkészítő bizottság tagjait, valamint a zsinati tisztségviselőket a főpásztor 1940.
február 21-re, délelőtt 10 órára a püspöki palotába rendelte, hogy az egyházmegyei
szinódus tárgyát és az előadók személyét pontosan meghatározzák.138 Az ülésen a
főpásztor kifejezte kétségeit, hogy vajon a nehéz idők közepette képesek lesznek e a
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meghirdetett időben zsinatot tartani. Véleménye szerint azonban az előkészületeket meg
kell tenni, és a rendelkezésre álló időt ki kell használni. Az 1930-as zsinati törvénykönyvet
ki kell egészíteni, és az előkészítő bizottságnak figyelembe kell venni munkája során az
elmúlt tíz év püspöki körleveleit. A bizottsági ülésen döntés született a zsinati előadók
személyéről és a zsinaton tárgyalásra kerülő témákról is. Az előadók az 1930-as statútum
vonatkozó részeit kötetlen ívek formájában kézhez kapták, majd ezekre b., illetve c.
pontként kellett rávezetniük a szükségesnek ítélt kiegészítéseket és módosításokat, a
szöveg szélén megjelölve a betoldások helyét.139
Újdonságnak számított az előző zsinatokhoz képest, hogy közvetett módon világi
szakemberek is részt vehettek a zsinat előkészítésében. Hanauer ugyanis felállított egy civil
bizottságot, amely jogi, pénzügyi és gazdasági kérdésekben segítette a munkálatokat. A
bizottság elnöke Éder Kálmán nyugalmazott kúriai bíró lett, tagjai pedig dr. Farsang Endre,
dr. Fék András magyar királyi főszolgabíró, dr. Inczédy-Meiszner János, dr. Gyombolay
Gyula, Bayer János és Rajz Károly nyugalmazott MÁV-igazgató, magyar királyi
kormányfőtanácsos.140
A főpásztor azonban betegsége miatt következő körlevelében már kénytelen volt
bejelenteni, hogy a zsinat időpontját két hónappal későbbre, augusztus 26–28-ra tolja.141 A
zsinat előkészületei a módosítás ellenére tovább zajlottak. A megyéspüspök felszólította a
kerületi espereseket, hogy kerületük zsinati küldötteit jelentsék be az egyházmegyei
hatóságnak. Június végére valamennyi kerületi jelölt neve ismert volt.142 A zsinati előadók
figyelmét pedig felhívta arra, hogy tervezetüket haladéktalanul továbbítsák az előkészítő
bizottságnak. A papság a nyár elejéig még további indítványokat nyújthatott be.
Elkezdődött a zsinati atyák elszállásolásának a megszervezése is, amelyet dr. Pongrácz
Elemér háznagy bonyolított le. A zsinati előkészítő bizottság 1940. június 24-én reggel 9
órakor tartotta újabb értekezletét. A tanácskozáson az előkészítő bizottság tagjain, valamint
a zsinati tisztségviselőkön kívül Kolossváry Mihály, Széll Kálmán és Herrhof Mátyás
vettek részt. Sajnálatos módon a megbeszélésről nem maradtak fenn feljegyzések.
Az egyházmegyei szinódus megrendezését „az általános európai és hazánkra is
átterjedő feszültség miatt, amely előre láthatóan egy hónap alatt nem fog teljesen
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megenyhülni”, Hanauer püspök végül 1941 nyarára halasztotta.143 A zsinat anyaga teljesen
elő lett készítve, így reményét fejezte ki, hogy a szinódus megszervezése nagyobb munkát
már nem fog igényelni. A főpásztor hatályon kívül helyezte a zsinathoz kötődő
kinevezéseket

is.

A

harmadik

egyházmegyei

zsinat

megrendezését

azonban

megakadályozta Hanauer 1942 elején bekövetkező halála. Utóda, Pétery József a háborús
körülmények, majd az 1945 után kialakuló politikai helyezet miatt nem is gondolhatott az
esemény megszervezésére. Így a váci egyházmegye következő zsinatára csak a
rendszerváltást követően, 1995-ben kerülhetett sor.
A Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban az 1940-es zsinat előkészületi anyaga –
amennyiben az valóban teljes volt – igen töredékesen maradt fenn. A levéltári anyagban
mindössze Kovács Sándor kecskeméti plébános templomi igehirdetésről és sajtóról,
Herrhof Mátyás váci plébános iskolai igehirdetésről, Wimmerth Béla főesperes,
pestszentlőrinci plébános papi nyugdíjról és hitoktatókról, Nagy Géza esperes-plébános
lelkigyakorlatokról, Fekete Ferenc pestújhelyi plébános hitoktatási felügyeletről,
Királymezey Tibor gödöllői plébánosnak a káplán és a plébános viszonyáról, és Vanyek
Bélának a papnövendékek, papok katonai szolgálatáról, Kovács törteli plébánosnak a
káplán nélküli plébánosok szabadságáról,

Kovács Ferenc kosdi plébánosnak pedig a

plébánia anyagai javainak fokozottabb esperesi ellenőrzéséről írt tervezetére van utalás.
Ezek közül azonban mindössze Nagy, Fekete, Wimmerth, Vanyek, valamint a törteli és a
kosdi plébános munkaanyaga maradt fenn. Feltehetően az új zsinati törvénykönyv
függelékébe szánták – valószínűleg Félegyházy József javaslatára – a püspöki kar által
1935. október 2-án kiadott szabályzatot a középiskoláknál alkalmazandó hittanárok
képesítéséről. Szintén a függelék részét képezte volna az egyházmegye új közigazgatási
beosztása, és ehhez kapcsolódóan a római katolikus tanítóegyesület körzeteinek beosztása,
valamint egy temetői szabályrendelet.144
Nagy Géza esperes-plébános az 1930-as zsinati törvénykönyv lelkigyakorlatról
szóló 287–288. §-át dolgozta át.145 Az éves lelkigyakorlat célja a lélek megerősítése, hogy
a hívekből hitüket az élet minden vonatkozásában megvalló katolikusokat neveljen. A
lelkipásztornak ebben is példát kell mutatnia, és kívánatos, hogy évente egyszer maga is
lelkigyakorlatot végezzen. Helyszínként a tervezet a Manrézát, a kőszegi missziósházat,
valamint a váci szemináriumot ajánlotta. Kiemelten fontosnak tartotta, hogy az
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egyházközségi képviselőtestület tagjai is vegyenek részt éves lelkigyakorlaton, ami által
jobban el tudják fogadni az egyház ügyeiben a helyes álláspontot. Az új tervezet is
hangsúlyozta a zárt lelkigyakorlat fontosságát. Férfiak számára a Manrézát, a nők számára
a péceli lelkigyakorlatos házat ajánlotta. A hittanárok feladata a tanuló ifjúságot évente
egyszer háromnapos lelkigyakorlatra vezetni. Nagy Géza szerint erre már az elemi
iskolásoknál

is törekedni

kell. Azon hívek számára, akiknek

a háromnapos

lelkigyakorlaton való részvétel nehézségekbe ütközik (csendőrök, rendőrök, pénzügyőrök),
a húsvéti időben gyónás előtti szentbeszédet kell tartani, majd másnap lehetőséget kell
biztosítani a szentáldozásra. A lelkipásztornak törekednie kell arra, hogy a lelkigyakorlat
hatása megmaradjon a hívek lelkében. Különösen is fontos, hogy az ifjúságtól a romboló
körülményeket távol tartsák. A tervezet készítője kiemelte – a szerzetesi iskolákban is
egyre elterjedtebb – intézeti táncmulatságok negatív következményeit. Állami oktatási
intézményekben gyakran előfordult, hogy a nagyböjtben is táncmulatságot rendeztek.
Fekete Ferenc a központi szabályozás alapján írta át a zsinat hitoktatási
felügyeletről szóló fejezetét.146 Az új felügyeleti rendszerben felállították a püspöki
biztosok rendszerét. Ennek értelmében a középfokú iskolákban (gimnázium, kereskedelmi,
mezőgazdasági, ipari középiskolák, líceumok, tanítóképző akadémiák) a legfelsőbb
egyházmegyei felügyeletet a püspöki főbiztos látja el. Az elemi és polgári iskolák,
szaktanfolyamok (kereskedelmi, ipari), az ezekkel kapcsolatos továbbképző iskolák,
tanonciskolák felügyeletét a tervezet értelmében továbbra is az egyházmegyei
főtanfelügyelő gyakorolja. A hitoktatás ellenőrzését a püspöki főbiztos alá tartozó oktatási
intézményekben az Egyházmegyei Hatóság megbízásából az iskolákban kinevezett
püspöki biztosok látják el. A többi oktatási intézmény felügyeletét a hitoktatási felügyelő,
vagy ennek hiányában a kerületi tanfelügyelő esperes végzi. A tervezet ugyanakkor a helyi
plébános kötelességévé teszi, hogy gondoskodjon plébániája területén a hitoktatás
ellátásáról és menetéről. Látogassa meg plébániája iskoláit, vegyen részt hittanórákon, és
teremtsen kapcsolatot a diákokkal, leendő híveivel. Ajánlatos, hogy maga is tevékeny részt
vegyen a hitoktatásban. Az új tervezet értelmében a hitoktatás felügyeletével megbízottak
kötelessége ellenőrizni, hogy a hitoktatók betartják-e a püspöki utasításokat, egyházilag
engedélyezett tankönyveket használnak-e, van-e éves tanmenetük, óravázlatuk, és óráikat
az előírtaknak megfelelően tartják-e meg. Figyelemmel kell kísérniük a vallásos
egyesületek működését, a kötelező vallásgyakorlatok pontos betartását, a hitoktató és a
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diákok, a hitoktató és a tantestület viszonyát. A hittanároknak és hitoktatóknak éves
jelentést kell készíteniük az elvégzett munkáról, amit a püspöki biztos vagy a plébános
útján továbbítaniuk kell az illetékes hitoktatási felügyelethez. A püspöki biztos a püspöki
főbiztosnak, a kerületi tanfelügyelő az egyházmegyei főtanfelügyelőnek küldi meg a
jelentéseket, kiegészítve saját megjegyzéseivel és tapasztalataival. A püspöki főbiztosok és
egyházmegyei tanfelügyelők ellenőrzik a püspöki biztosok és kerületi tanfelügyelők
munkáját, és a hozzájuk beérkezett jelentések alapján minden év július végén összefoglaló
jelentést írnak a megyéspüspöknek.
Wimmerth Béla főesperes, pestszentlőrinci plébános a papi nyugdíj kapcsán
indítványozta, hogy hozzanak létre egy papi betegsegélyező alapot, amelybe minden
lelkipásztor nyugdíjjáruléka öt százalékát tartozik befizetni.147
Az 1939-ben kirobbanó háború szükségessé tette, hogy a zsinat külön fejezetben
foglalkozzon a tábori lelkészi szolgálattal, illetve a papok és papnövendékek katonai
kötelezettségeivel. Hanauer püspök Vanyek Bélát bízta meg a téma kidolgozásával. A
levéltári anyagban mindössze egy előtanulmány maradt fenn, amely ismerteti a
honvédelemről szóló 1939/II. tc. egyháziakra vonatkozó újításait, összevetve azt az addig
hatályban lévő 1912/XXX. tc. 29. §-ával.148 Utóbbi szerint a papnövendékek békében és
háborúban egyaránt mentesek voltak mindenféle katonai szolgálat vagy kiképzés alól.
Mozgósítás és háború esetén a hadsereg kizárólag a felszentelt papokat vehette igénybe
lelkészi teendők végzésére. Az új törvény értelmében a papnövendékek és a papok már
békeidőben hivatásuknak megfelelő katonai kiképzésben részesítendők, és szolgálati
gyakorlatok végzésére kötelezettek, amelyek a tábori lelkészi szolgálatra készítik fel őket.
Fegyveres kiképzésben ugyanakkor nem részesülnek, és fegyveres szolgálatot sem kell
teljesíteniük. Kiképzésüket követően tartalékos tiszti állományba kerülnek. A törvény
szankcionálja azokat a papokat, akik önhibájukból nem kapnak tábori lelkészi kiképzést.
Háború esetén tábori lelkészi szolgálatra ők is igénybe vehetők, de tiszti rendfokozatot és
fizetést nem kaphatnak. Az 1939-es törvény szerint mozgósítás vagy háború idején – a
korábbiaktól eltérően – a papnövendékek egészségügyi szolgálatra rendelhetők.
Királymezey Tibor gödöllői plébános káplánokra, templomigazgatókra és intézeti
lelkészekre vonatkozó javaslata szinte teljes terjedelmében eltűnt.149 A megyéspüspöknek
írt leveléből azonban kiderül, hogy míg a templomigazgatók és intézeti lelkészek
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vonatkozásában az 1930-as statútum szövegét változatlanul kívánta hagyni, addig a
káplánok kapcsán több módosító javaslata is volt. Véleménye szerint az előző zsinat
káplánokra vonatkozó intézkedéseinek jelentős része inkább a plébánosokra vonatkozott,
ezért ezeket inkább ott kellene tárgyalni. A káplánok kötelességeinél hangsúlyozta az
irodai munkavégzés kötelezettségét, mivel az általa megkérdezett esperesek többsége
panaszkodott arra, hogy a káplánok ennek vonakodva vagy egyáltalán nem tesznek eleget.
Királymezey külön kiemelte tervezetében a társadalmi együttérzés fontosságát mind a
plébános, mind a káplán részéről, továbbá bevette tervezetébe Rétei plébános indítványát a
felesleges költekezés ellen.
Az 1940-es zsinati törvénykönyv függelékébe szánták a püspöki kar által 1935-ben
kiadott szabályzatot a középiskolai hittanár-képesítéssel kapcsolatban.150 A szabályzat
előírta, hogy minden egyházmegye és tanítással foglalkozó szerzetesrend székhelyén
állítsanak fel egy öt rendes és két póttagból álló vizsgálóbizottságot, amelynek feladta a
hittanári képesítés kibocsátása. A bizottság tagjait a megyéspüspök vagy a szerzetes
elöljáró nevezi ki. A jelölteknek a bizottság előtt írásbeli, szóbeli és gyakorlati szigorlati
vizsgát kell tenni.151 A képesítő vizsgára azok a felszentelt papok jelentkezhetnek az
egyházmegyei vagy szerzetesi hatóságnál, akik középiskolai érettségivel rendelkeznek,
teológiai tanulmányaikat befejezték és legalább egy évig, mint segédlelkészek vagy
gimnáziumi tanárok működtek. A vizsgáról a bizottságnak jegyzőkönyvet kell küldeni az
egyházmegyei vagy szerzetesi hatóság részére, amely alapján ezek kiállították a sikeres
vizsgázó számára a képesítő okmányt. Az engedély nem veszíti el érvényességét, de
kizárólag az egyházmegye területére, illetve az adott szerzetesrend iskoláira érvényes.
Az állomáshelyükön egyedül szolgálatot teljesítő plébánosok és lelkészek
nehézségére hívja fel a figyelmet Kovács törteli plébános beadványa. 152 Állítása szerint az
aktív lelkipásztorok jelentős része nem tudja a maga számára kihasználni az egyházmegyei
törvénykönyv által biztosított szabadságot. Az 1930-as statútum értelmében ugyanis a
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plébánosoknak évente 2 havi szabadság járna.153 A lehetőséggel elsősorban azok tudnak
élni, akik káplánnal rendelkeznek, és helyettesítésüket így könnyebben meg tudják oldani,
vagy jelentős javadalommal bírnak és helyettesüket meg tudják fizetni. A törteli plébános
tapasztalatai szerint a káplánnal bíró plébánosok nem szívesen engedik el káplánjaikat
kollégáik helyettesítésére. Ha el is engednék, a káplánok nem kötelesek elmenni.
Amennyiben az egyedül álló plébános közelében szerzetesház van, és a házfőnök
engedélyezné, hogy az egyik rendtag a helyettesítést elvállalja, annak díjazását a
plébánosnak kellene fizetni, amit sokan szintén nem tudnak vállalni. Kovács azt javasolja,
hogy a nyáron felszabaduló káplánok, hitoktatók és hittanárok helyettesítsék legalább két
hétre a pihenésre vágyó, de azt megoldani nem tudó plébánosokat. Ily módon „a falvakon
elzárt, elfelejtett, mindent egyedül végző plébánosok és lelkészek /…/ kimozdulhatnának az
idegeket őrlő egyhangúságból, /…/ hogy lélekben és testben megerősödve térhessenek
vissza nagy felelöséget (sic!) kiváno (sic!) munkakörükbe.”
4.5. Az egyházmegyei zsinatok jelentősége
A két világháború közötti Magyarországon az 1921-es váci szinódus vállalta magára az
úttörés szerepét, hiszen hazai minták nélkül elsőként vállalkozott az 1918-as Codex Juris
Canonici alapján egybehívott egyházmegyei zsinat megszervezésére. Ily módon mintát
adott a húszas-harmincas évek szinódusai számára, amelyek kezdetben jelentős mértékben
építettek a váci tapasztalatokra.154 Hanauer püspök meg volt arról győződve, hogy a
szinódus alkalmas eszköz a papság fegyelmének helyreállítására, a püspöki hatalom
biztosítására, a lelkipásztori tevékenység kereteinek és „zsinórmértékének” rögzítésére.
Ezért is ragaszkodott ahhoz, hogy az egyházi törvénykönyv előírása szerint egyházmegyéje
papjait tízévente zsinati tanácskozásra hívja. A főpásztor megnyilatkozásaiban,
visszatekintéseiben sikeresnek ítélte a zsinati atyák munkáját. A zsinati munkálatok
jelentős mértékben hozzájárultak az egyházmegyei papság egységének megteremtéséhez, a
lelkipásztori gyakorlat

lehetőség szerinti egységesítéséhez,

és meghatározták a

lelkipásztori munka irányelveit. A könyv alakban is megjelenő zsinati dekrétumok ennek
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következtében kitűnő kiindulópontul szolgálnak a váci egyházmegye két világháború
közötti állapotának bemutatásához.
4.6. A zsinati dekrétumok
Az egyházmegyei zsinatok határozatai még a szinódusok esztendejében nyomtatásban
is megjelentek.155 A dekrétumok megfogalmazásakor a zsinat a Codex Juris Canonici
kánonjaira, valamint a körlevelekben megjelent püspöki rendeletekre támaszkodott. Mind
az 1921-es mind az 1930-as statútum a kánonjogi kódex személyekről szóló második,
valamint a dolgokra vonatkozó harmadik könyvére épül.156 A zsinati törvénykönyvek
szövege tartalmazza a konkrét hivatkozásokat is. Forrásaikból, célkitűzéseikből és az
egyházmegyei zsinat korabeli szemléletéből fakadóan az egyházmegyei statútumokat a
jogi szemlélet és a normatív jelleg jellemzi.157 A dekrétumokat ennek megfelelően
paragrafusokban szövegezték meg. Az egyes fejezetek tartalmi szempontból a CJC
vonatkozó részeinek logikáját követik, azt egészítik ki az egyházmegye sajátos
viszonyainak figyelembevételével. Hasonló metódust követtek más húszas években tartott
egyházmegyei zsinatok – 1923-ban a veszprémi, 1924-ben a székesfehérvári, majd 1927ben a szombathelyi – is, amelyek közül több nyúlt vissza a váci törvénykönyv szövegére.
Az említett zsinatok nyomán megjelenő törvénykönyvek a váci statútumhoz hasonlóan a
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személyi

–

egyházszervezeti,

egyházkormányzati

–

ügyeket,

a

szentségek

kiszolgáltatásának körülményeit, és az adott egyházmegyében aktuálisan fontos kérdéseket
tárgyalják, más-más terjedelemben és hangsúlyokkal. Utóbbiak között jelentős
terjedelemben találhatóak anyagi jellegű kérdések, mint egyházi vagyonkezelés,
végrendelkezés, papi nyugdíj.158 Az 1921-es egyházmegyei statútum harminc fejezetből és
193 paragrafusból áll, míg az 1930-as törvénykönyv tizenöt fejezetet és 415 paragrafust
tartalmaz, tehát elődjénél jóval terjedelmesebb. Az 1930-as statútumhoz külön függeléket
is illesztettek, amelyben közigazgatási beosztások, különböző felmentésekre, eljárásokra
vonatkozó rendeletek, szabályzatok nyertek elhelyezést. Utóbbi statútumban tárgymutató
segíti a tájékozódást.
A zsinati törvénykönyvek a kor szemléletének megfelelően a papság oldaláról közelítik
meg a lelkipásztori problémákat. Az 1921-es statútum rendeleteinek három nagyobb
csoportja különböztethető meg. A statútum első hét fejezete egyházi intézményekre és
személyekre

vonatkozó,

egyházfegyelmi,

egyházszervezeti

és

egyházkormányzati

dekrétumokat tartalmaz, a második rész (VIII–XI. fejezet) a szentségekre vonatkozó
előírásokat taglalja, míg a harmadik részbe (XVII–XXX. fejezet) igen változatos
tematikájú vegyes rendelkezések kerültek. A törvénykönyv első része a papi ideál
megfogalmazása mellett az egyházi személyek jogait és kötelességeit tárgyalja az
egyházkormányzat különböző szintjein, és rögzíti a szükségessé vált egyházszervezeti
módosításokat. A második a szentségek anyagára, a kiszolgáltatás feltételeire, módjára és
körülményeire vonatkozó dekrétumokat tartalmazza. Ebben a részben a legnagyobb
terjedelemben a törvénykönyv – a dolog természetéből fakadóan – a házasság szentségét
tárgyalja, részletesen bemutatva a tiltó és bontó akadályokat. A dekrétumok harmadik
csoportjában adminisztratív (stóladíjakról, plébániai könyvekről, időszaki jelentésekről),
liturgikus (Oltáriszentség tisztelete, a hívek részvétele a közös isteni tiszteleteken,
temetések, szent helyek), a gyakorlati lelkipásztorkodásra vonatkozó (missziók, a pap
szociális tevékenysége, iskolaügy), valamint financiális kérdéseket taglaló (egyházi
vagyonkezelés, papi nyugdíjintézet, papi hagyaték) rendeletek találhatók, amelyek
kiegészülnek a kántorokról, az kegyuraságról és az egyházközségekről szóló fejezetekkel.

158

Vö.: Egyházmegyei határozatok és törvények. Veszprém, 1923.; Decreta Synodalia. Az 1924. június 24-től
26-ig Székesfehérvárott tartott székesfehérváregyházmegyei (sic!) zsinaton hozott egyházmegyei törvények.
Székesfehérvár, 1924; A szombathelyi egyházmegye zsinati törvénykönyve (Statuta Dioecesana).
Szombathely, 1927.
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Hasonló logikát követ az 1930-as egyházmegyei törvénykönyv is, amennyiben az
egyházi személyekről szóló első fejezetet a szentségekről szóló második fejezet követi,
majd további tizenhárom fejezetben vegyes tematikájú dekrétumok találhatóak. Mivel az
1930-as szinódus az 1921-es törvénykönyvet használta munkadokumentumként, ezért a két
statútumot összevetve megállapítható az a tendencia, hogy a zsinati atyák a fejezetek
többségének szövegét inkább kiegészítették, mintsem megrövidítették. A második
törvénykönyvben új témaként jelenik meg a nyilvános istentiszteletről szóló hatodik
fejezet, amely részletes előírásokat tartalmaz a nyilvános liturgikus cselekmények
végzésének módjára, körülményeire és a hívek részvételére vonatkozóan, külön kiemelve
az egyházi ének és zene fontosságát. A fejezet pontosan előírja, hogy az egyházmegye
területén mely ájtatosságok elvégzése kötelező, új liturgikus cselekmény bevezetését pedig
püspöki engedélyhez köti. Az 1930-as statútum külön fejezetet (hetedik fejezet) szentel az
igehirdetésnek, ezzel is kiemelve annak jelentőségét. A törvénykönyv részletesebben
tárgyalja az egyházmegyei katolikus oktatás ügyét, a katolikus egyesületi és társadalmi
tevékenységet, valamint az egyházi vagyon kezelését.
A zsinati törvénykönyvek megfogalmazták a kor papja iránt támasztott egyházi
elvárásokat, kijelölték a lelkipásztori tevékenység szervezeti kereteit, meghatározták a
gyakorlati pasztoráció főbb működési területeit és irányelveit. A dekrétumok egyben
kijelölik azokat a szempontokat, hangsúlyokat, amelyekkel az egyházmegye történetét
feldolgozó kutatónak mindenképpen foglalkoznia kell. A fejezetek megírásakor éppen
ezért alapvető kérdés volt számomra, hogy mit mondanak az egyházmegyei
törvénykönyvek az egyes témákkal kapcsolatban. Milyen különbségek mutathatók ki a két
szinódus határozatai között? Miben egészíti ki utóbbi az előzőt? Hogyan, mennyiben
sikerült a zsinati rendelkezéseket a gyakorlati lelkipásztorkodásban megvalósítani?
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5. Egyházszervezet és egyházkormányzat
A katolikus egyház alapvető egyházkormányzati egysége az egyházmegye,
amelynek élén a teljes joghatósággal bíró megyéspüspök áll. 159 Az egyházmegyék a
történeti tradíció alapján egyháztartományokat képeznek, élén az érsekkel. Alacsonyabb
szintű igazgatási egységei a főesperességek. A főpásztor a főesperesek által kormányozza
püspökségét. A főesperességek esperesi kerületekből állnak, élükön az esperessel, aki
közvetlenül érintkezik a lelkipásztorkodó papsággal, és felelős a főpásztori rendeletek
végrehajtásáért. A kerület papsága a coronákon, papi értekezleten vitatja meg a
lelkipásztori teendőket. Az egyházkormányzat legalsó fokán a plébánia helyezkedik el,
élén a plébánossal. A plébánia mellett működött az egyházközség, amelynek minden
megkeresztelt hívő tagja volt, ők választották elöljáróságát, a képviselőtestületet.
A trianoni békeszerződés súlyos következményekkel járt a katolikus egyház
államalapítás óta fennálló egyházszervezete számára, hiszen 13 egyházmegye teljes
egészében az utódállamok fennhatósága alá került, és 13 egyházmegye területét több részre
szakították az új határok.160 Utóbbiak főpásztorai ezért komoly változtatásokra
kényszerültek az egyházszervezet vonatkozásában. A trianoni Magyarországon 11 érseki
és püspöki székhely maradt.161 A székhelyüket veszített egyházmegyék területét helynök,
ill. apostoli kormányzó irányították. A váci egyházmegyét – amint arra korábban már
utaltunk – a határmódosítások nem érintették. Egyházszervezetében mégis jelentős
változások történtek, amelyek hátterében lelkipásztori megfontolások álltak.
5.1. A váci püspökség egyházszervezete
Az esztergomi érseki tartomány részét képező váci püspökség 1918-ban három
főesperességből – székesegyházi, pesti, csongrádi – és húsz esperességből állt.162
Plébániáinak száma az expositurákkal (helyi káplánság) és curatiákkal (lelkészség) együtt
168 volt.163 Az egyházszervezet nagyobb átszervezésére 1921-ben, az első egyházmegyei
zsinat alkalmával került sor. A változtatást több hónapos előkészítő munka előzte meg,
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Vö.: Gergely, 1999. 34–38.
Balogh, 2005. 61.
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SCHEMATISMUS, 1918.
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hiszen Hanauer püspök a zsinati törvénykönyv tervezetének részeként az egyházszervezeti
módosításokra vonatkozó javaslatokat 1921. február 16-án továbbította az espereseknek,
kérve őket arra, hogy a tavaszi esperesi ülések alkalmával tárgyalják meg és javaslataikat
küldjék el az egyházmegyei hatóságnak.164 A tervezet értelmében az egyházmegye esperesi
kerületeinek száma húszról huszonötre emelkedik. A levél tartalmazta az új esperesi
kerületek beosztását is, de a főesperességek számának növeléséről még nem tett említést. A
tervezet egyházszervezeti módosításaival kapcsolatban csak néhány javaslat érkezett,
amelyek a változtatásokat lényegileg nem érintették, így a zsinat elé végül a huszonöt
esperesi kerület felállítását tartalmazó anyag került.
Az

egyházmegyei

zsinatot

előkészítő

bizottság

a

módosító

javaslatok

figyelembevételével a zsinati törvénykönyv négy tervezetét készítette el.165 A
főesperességek számának változása az első két fogalmazványban egyáltalán nem szerepelt.
Csak a zsinat megnyitása előtt két héttel kelt harmadik tervezet tartalmazta a szolnoki és a
kiskunsági főesperesség felállításának szándékát.166 Utóbbi dokumentum negyedik
oldalának a mellékletében található az egyházmegye új és teljes közigazgatási beosztása az
öt főesperességgel és a huszonöt esperességgel együtt. A negyedik fogalmazvány, ami
végül a zsinati munka alapjául szolgált, az egyházszervezetre vonatkozóan már nem
tartalmazott újdonságot.
Az egyházi közigazgatás változásaival kapcsolatos anyagot 1921. június 21-én a
zsinat első tanácskozó ülésén tárgyalták.167 Kestler István, a zsinat főtitkára adta elő a
statútum tervezetének első, Általános határozmányok című fejezetét, amelyben bemutatta
az esperesi kerületeket érintő változásokat. Az előadást követően Klárik László boldogi
plébános kérte, hogy plébániája ne a hatvani, hanem az alsógalgavölgyi esperesi kerülethez
tartozzon, és ezt a zsinat jóváhagyta. A hozzászólást követően Hanauer püspök jelentette
be, hogy a székesegyházi, pesti és csongrádi főesperességeken kívül, melyek kanonoki
stallumokhoz vannak kötve, két új főesperességet állít fel: a szolnokit és a kiskunságit. A
szolnoki főesperességet a szolnoki plébánossággal kívánta egyesíteni, amennyiben Szolnok
városa az önkormányzat által tervbe vett fogadalmi templomot felépíti, és mellette
plébániát létesít. A kiskunsági főesperességet pedig a kecskeméti plébánossággal akarta
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VPKL, Synodus dioecesana (1921–1940), i.n.
Az első fogalmazvány 1921 januárjában, a második márciusban, a harmadik június 10-én, a negyedik
pedig – ami végül a zsinati atyák kezébe került – közvetlenül a zsinat előtt készült. VPL, Synodus dioecesana
(1921–1940)
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egybekötni, amennyiben a kecskeméti egyháztanács saját autonómiáját úgy módosítja,
hogy a plébános választásánál a püspöknek elegendő beleszólást biztosít. A főpásztor tehát
az új főesperességeket nem kötötte kanonoki stallumokhoz, hanem ezekre a tisztségekre
vidéki lelkipásztorokat kívánt kinevezni. A zsinat a megyéspüspök javaslatát elfogadta és a
változásokat megszavazta. Az egyházszervezetet érintő módosítások pedig bekerültek az
egyházmegyei törvénykönyv végleges szövegébe.168 Az 1921-es egyházmegyei zsinat
határozatai értelmében a püspökség területét tehát öt főesperességre osztották, melyek
huszonöt esperesi kerületet foglaltak magukba.169 Az egyházmegye közigazgatási
beosztása ezt követően az 1930-as második egyházmegyei zsinatig – eltekintve az új
plébániák alapításától, valamint bizonyos plébániák más esperesi kerülethez történő
csatolásától – lényegében nem változott. Az 1930-as statútum az egyházmegye
közigazgatási beosztását ennek megfelelően csak a függelékben közli.170
Az

1921-es

zsinati

rendelkezések

eredményeként

a

váci

egyházmegye

egyházszervezete jelentős mértékben átalakult.171 A székesegyházi főesperességet a
püspöki székváros mellett hat esperesi kerület (vácvidéki, nógrádi, alsó-galgavölgyi, felsőgalgavölgyi, hatvani és ecsegi) alkotta és az egyházmegye Nógrád és Heves vármegyei
részeit, valamint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyének az Alag, Veresegyház, Szada, Valkó,
Vácszentlászló, Tura, Boldog vonaltól északra fekvő területeit foglalta magába, a felsorolt
településekkel együtt. Az esperesi kerületek átszervezése a főesperesség területét is
érintette. A korábbi székesegyházi esperesi kerület megszűnt és a hozzá tartozó plébániák
az új vácvidéki kerület részei lettek. A korábban püspöki székvárosként kezelt Vác a
székesegyházi főesperesség része lett és külön esperesi kerületet alkotott. A romhányi
esperesi kerület megszűnt és plébániáinak nagy része az újonnan felállított felsőgalgavölgyi esperesség része lett. Romhányt a nógrádi kerülethez csatolták.

A

főesperesség részeként a korábbi gödöllői esperesség plébániáinak jelentős részéből
állították fel az alsó-galgavölgyi esperességet.
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DS, 1921. I. fejezet. Általános határozmányok, 4–6. §.
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A székesegyházi főesperességtől délre helyezkedett el a pesti főesperesség, amely
szintén hat esperesi kerületből (pestvidéki felső, pestvidéki alsó, gödöllői, rákosi,
soroksári, ceglédi) állt és kizárólag a püspökség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei részeit
foglalta magába. A főesperesség területét keleten Gödöllő, Isaszeg, Pécel, Maglód, Mende,
délen-délkeleten Gyömrő, Monor, Pilis, Cegléd, délen-délnyugaton Dánszentmiklós, Gyál,
Alsónémed, Bugyi, Pereg és Dömsöd, nyugaton a Duna vonala, Kispest, Rákoskeresztúr,
Sashalom, Rákosszentmihály és Újpest határolták. Az új főesperességek felállítása és az
esperesi kerületek átszervezése jelentős mértékben érintette a főesperesség területét. A
korábbi pestvidéki esperesi kerületet két részre (pestvidéki felső és pestvidéki alsó)
osztották. A fóti esperességet megszüntették, és plébániáiból, valamint Gödöllőből
létrehozták az új gödöllői esperesi kerületet, amely területét tekintve nagymértékben
különbözött a korábban a székesegyházi főesperességhez tartozó hasonló nevű kerülettől.
Szintén megszüntették az alsónémedi esperességet. Alsónémedi a soroksári kerület része
lett, míg a plébániák többségét a kiskunsági főesperesség örkényi kerülete foglalta magába.
A fóti, nagykátai és ceglédi esperességek egy részéből szervezték meg az új rákosi
kerületet.
A csongrádi főesperesség az egyházmegye Csongrád vármegyei részét foglalta
magába, valamint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében Kiskundorozsma környékét.
Mindössze három esperességből (csongrádi, dorozsmai, hódmezővásárhelyi) állt, mivel
korábbi területének nagy részét a kiskunsági és szolnoki főesperességhez csatolták. A
csongrádi esperesi kerületet a megszüntetett alpári, valamint a kiskunfélegyházi és a
csongrádi kerületekből alakították ki. Új esperességként szervezték meg a dorozsmai
kerületet, elsősorban a korábbi hódmezővásárhelyi esperesség plébániáiból. Az egykori
csongrádi esperesi kerület plébániáinak nagy részéből szervezték újjá a hódmezővásárhelyi
esperességet.
A két új alapítású főesperesség területét a korábbi pesti és csongrádi
főesperességekből alakították ki. A kiskunsági főesperesség teljes egészében Pest-PilisSolt-Kiskun vármegye területén helyezkedett el. Északon Sári, Ócsa, Kakucs, Pusztavacs,
keleten Nagykőrös, Lakitelek, Alpár, Gatér, Pálmonostora, Jászszentlászló, Szank,
Kiskunmajsa, délen-délnyugaton Pusztamérges, Kiskunhalas, Páhi, Izsák, Solt, nyugaton a
Duna határolta. Esperesi kerületeinek nagy részét 1921-ben állították fel. Az örkényi
kerületet a pesti főesperességhez tartozó és megszüntetett alsónémedi kerület plébániáiból,
a félegyházi kerületet új alapítású plébániákból, valamint az alpári és kiskunfélegyházi
60

esperességek egy részéből, a majsai kerületet szintén a kiskunfélegyházi kerületből, a solti
kerületet pedig a kecskeméti és soroksári esperességek részeiből szervezték meg.
A szolnoki főesperesség területe Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok
vármegyékben

helyezkedett

el.

Északon

Tápiósáp,

Dány,

Zsámbok,

Tóalmás,

Szentlőrinckáta, keleten Szentmártonkáta, Nagykáta, Farmos, Tápiógyöngye, Újszász,
Zagyvarékas, Szolnok, Mezőtúr és Szelevény, délen-délnyugaton Csépa, Tiszakürt,
Újkécske, Kocsér, Törtel, nyugaton Abony, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Úri,
Tápiósüly és Tápiósáp határolták. Új esperességként szervezték meg a szolnoki és az alpári
esperességek részeiből kialakított abonyi kerületet. A korábban is létező és a pesti
főesperességhez tartozó szolnoki, újszászi, nagykátai és zsámboki kerület csak kis
mértékben változott.
Bár a korszakban az egyházszervezetet érintő gyökeres változások 1921 után nem
történtek, az esperesi kerületek határai és a főesperességek területe lelkipásztori
megfontolásból néhány esetben mégis módosult. A nehéz közlekedési viszonyokra való
tekintettel 1922-ben a korábban az ecsegi esperesi kerületbe tartozó herencsényi és terényi
plébániát a felső-galgavölgyi, a hatvani esperességhez tartozó jobbágyi plébániát pedig az
ecsegi kerülethez csatolták.172 Nagyobb változás történt 1931-ben, amikor a pesti
főesperességhez tartozó ceglédi esperesi kerületet a szolnoki főesperességhez csatolták. A
döntés hátterében egyszerű, gyakorlati megfontolások állhattak, hiszen a ceglédi esperesi
kerület mintegy 40 km hosszan ékelődött be a szolnoki főesperesség területébe, így
igazgatását innen sokkal egyszerűbben meg lehetett oldani, mint a távoli Vácról. 173 Az új
alapítású mátyásföldi plébániát 1939-ben a gödöllői esperesi kerülettől átcsatolták a
pestvidéki felső kerülethez, amely döntés hátterében szintén gyakorlati megfontolások
álltak. Mátyásföld mind társadalmát, mind sajátos lelkipásztori problémáit tekintve jobban
illett a nagy, Pest környéki települések plébániáit tömörítő esperesi kerületbe.174
Az egyházszervezeti reformok hátterében tehát elsősorban egyházkormányzati és
lelkipásztori megfontolások álltak.175 A főesperességek számának emelése kapcsán
megjegyzendő, hogy a főesperesek a huszadik század elejére tulajdonképpen elveszítették
eredeti egyházkormányzati funkciójukat, ami nagymértékben annak tulajdonítható, hogy az
egyházmegye török megszállást követő reorganizációjakor a főesperesek valamennyien az
172

VHK, 1922./3./1137.
VHK, 1931./6./3107., VPKL, Congregatio districtualis, 5186/1931.
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újjászervezett székeskáptalan tagjai lettek. Helyettesítésükre a főpásztor espereseket
nevezett ki. A főesperesek váci székhelyükről nehézkesen tudták és akarták tartani a
kapcsolatot a hatalmas kiterjedésű egyházmegye papjaival és híveivel. Egyházkormányzati
szerepük ezért formálissá vált. Míg a főesperességek száma egészen a két világháború
közötti időszakig változatlan maradt, addig az esperesi kerületek száma különböző
egyházkormányzati megfontolások és új plébániaalapítások következtében folyamatosan
nőtt.176 Hanauer intézkedéseivel megkísérelte tartalommal megtölteni a főesperesi
funkciót, hogy a püspök segítője legyen az utasítások végrehajtásában és ezek
ellenőrzésében. Ennek érdekében nemcsak az új, hanem később az 1935-ben megüresedett
pesti és csongrádi főesperességek élére is aktív plébánosokat nevezett ki.177
5.2. Az egyházkormányzat szervei és szereplői178
A főpásztort egyházkormányzati funkcióinak ellátásában segédpüspök segíthette,
amennyiben azt az egyházmegye sajátos viszonyai megkívánták. A püspökség
irányításában az egyházmegyei hatóság (aula) állt a megyéspüspök mellett, élén az
általános helynökkel. Korábbi egyházkormányzati funkcióját ugyan jelentős mértékben
elveszítette, de a főpásztor tanácsadó testületét képezte a kanonokokból álló
székeskáptalan.
5.2.1. A püspök
A katolikus egyházmegyében az egyházkormányzat feje a püspökség területén
teljes joghatósággal bíró, „mind anyagiakban, mind lelkiekben a legfőbb törvényhozói,
bírói és fegyelmi hatalommal” rendelkező megyéspüspök. 179 A püspöki hatalom jellegéből
176

VHK, 1935./8./5760.
Wimmerth Béla pápai prelátus, pestszentlőrinci prépost-plébános került a pesti és Miskolczy Jenő szentesi
apát-plébános a csongrádi főesperesség élére. A káptalan elfogadta, hogy a püspök a jövőben ezekre a
tisztségekre aktív lelkipásztorokat nevez ki és a főesperesek közül csak a székesegyházi marad a káptalan
tagja, mivel feladatát a székvárosból is el tudja látni. Ezt a változtatást az 1940-re tervezett egyházmegyei
zsinat munkadokumentuma is tartalmazza. Hanauer az intézkedéstől azt várta, hogy „a hatáskörrel bíró és a
kerületében székelő főesperességek visszaállítását a gyakorlat igazolni fogja és vele az egyházmegye
igazgatása sokat fog nyerni.” Vö.: A zsinat 1921. június 21-i első ülésének jegyzőkönyve, VPKL, Synodus
dioecesna (1921–1940), i.n.; VHK, 1935./3./1432.; Az 1940-ben tervezett III. egyházmegyei zsinat anyaga,
VPKL, Synodus dioecesana (1921–1940), i. n.
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Vö.: Függelék, 245. 1. ábra: A váci egyházmegye egyházkormányzata a két világháború között.
179
A kor püspökeinek kinevezéséről, hatalmáról, jogairól és kötelességeiről lásd bővebben: BÁNK, 1958.
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fakadóan az egyházmegye kormányzásában a megyéspüspök szerepe meghatározó
jelentőségű. A döntésekben a végső szó a főpásztoré. Ő jelölte ki az egyházkormányzatban
követendő stratégiát és ő határozta meg annak prioritásait. Mellette az egyházkormányzat
szervei és szereplői mindössze tanácsadó és segítő funkciót töltöttek be.
A váci egyházmegye története a két világháború között szorosan összefonódott
Hanauer Árpád István személyével. Főpásztori működése – 1919 és 1942 között – szinte az
egész korszakon átívelt, bő két évtizeden keresztül kormányozhatta egyházmegyéjét.180
Hasonló lehetőség 1918 és 1945 között rajta kívül egyetlen magyar főpásztornak sem
adatott. Püspökségének időszaka teljes egészében a Horthy-korszakra esett, amely a
katolikus egyház számára biztos, kiszámítható hátteret nyújtott, lehetővé téve a nyugodt
építkezést és a vallásos élet fellendülését. Hanauer Árpád István 1869. december 28-án
született

Pápán

Hanauer

Béla

kereskedő

és

Vojta

Erzsébet

gyermekeként.181

Vaskereskedéssel és némi földbirtokkal rendelkező, a város tekintélyes polgárának számító
apját polgármesterré és az egyházközség világi elnökévé is megválasztották. A családban
rajta kívül még egy fiú – Jenő –, valamint két lány –Ilona és Sarolta – született. Később,
püspöksége idején Sarolt nővére vezette háztartását. A leendő váci püspök az elemi iskolát
szülővárosában végezte, majd a pápai bencéseknél és a kalocsai jezsuitáknál folytatta
gimnáziumi tanulmányait. Kalocsán két évig Batthyány-Strattmann László iskolatársa volt.
Törékeny, gyenge testalkatú, nehezen tanuló, de szorgalmas diáknak ismerték. Utóbbinak
köszönhetően jelesre érettségizett, majd 1887-ben felvételt nyert a veszprémi egyházmegye
papnövendékei közé. Teológiai tanulmányok végzésére Pribék István püspök – szülei
kérésére és anyagi támogatásával – Hanauert a jezsuiták által fenntartott innsbrucki
teológiai fakultásra küldte, ahol kiváló tanárok – többek között P. Franz Hurter és P.
Henrik Noldin – tanították.182 A tiroli évek nemzetközi környezete, magas szintű teológiai
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Arcképét lásd: Függelék, 246.
Hanauer életéről bővebben: RAJZ–KOROMPAY, é. n., PATAKY, 1942.; 1942.; Hanauer Árpád István váci
püspök. Katolikus Jövő, 1929. november; KÖZÉLETI ALMANACH, 1940. 360–361.; POLITIKAI LEX., 1914–
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Az innsbrucki teológia európai hírnévnek örvendett. A tiroli városban a tizenkilencedik század közepétől a
jezsuiták irányították a papképzést, és a magyar főpásztorok szívesen küldték ide kispapjaikat magasabb
tanulmányok végzésére. Kitűnő tanári gárdája és nemzetközi hallgatósága kitágította a magyar növendékek
látókörét. Az 1858 és 1912 között Innsbruckban végzett papnövendékek közül egy bíboros, öt érsek, egy
apostoli delegátus és tizenhét püspök került ki a világegyház szolgálatára. Itt végezte teológiai tanulmányait
többek között Apor Vilmos (1892–1945) győri, Nyikita Budka (1877–1959) lvovi, Clemens August von
Gallen (1878–1946) münsteri püspök, Andrej Iscsak lvovi teológus professzor, valamint Joseph Frings
(1887–1978) kölni érsek, bíboros.1910 előtt a teológiai képzés az ún. Nikolaihausban folyt, majd Michael
Hofmann rektorsága alatt 1910/11-ben építették fel a Collegium Canisianum jelenleg is álló épületegyüttesét.
Az intézmény a két világháború között élte fénykorát, aminek a nemzetiszocialista diktatúra vetett véget
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képzése, és elmélyült lelkisége egész életre meghatározták gondolkodását. Tanulmányai
végén 1892. július 26-án pappá szentelték, majd 1894-ben doktorátust szerzett.
Hornig Károly veszprémi püspök az újmisés Hanauert – fiatal kora és
tapasztalatlansága miatt – némiképp meglepő módon a veszprémi szeminárium
spirituálisává, lelki igazgatójává nevezte ki. A fiatal pap keze alatt azonban a jozefinizmus
szellemétől áthatott papnevelde hamarosan igazi lelki központtá vált. 183 Hanauer 1892 és
1903 között működött a szemináriumban. A növendékek lelki fejlődését igen fontosnak
tartotta: bevezette a napi elmélkedést, a rendszeres gyónást és a kötelező lelki
olvasmányokat. Igyekezett személyes kapcsolatot kialakítani a növendékekkel, akiknek a
lelki vezetés mellett dogmatikát, erkölcsteológiát, archeológiát és liturgikát tanított.184
Amikor 1903-ban megüresedett a budapesti egyetem dogmatika tanszéke, akkor Prohászka
Ottokár mellett Hanauer is benyújtotta pályázatát.185 Végül az intellektuálisan sokkal
tehetségesebb Prohászka nyerte el a tanszéket. A veszprémi spirituális sem maradt sokáig
egyházmegyéjében, hiszen Vaszary Kolos bíboros, esztergomi érsek 1904 januárjában a
Központi Papnevelő Intézet lelki igazgatójává nevezte ki.186 Növendékei évtizedekkel
később is szívesen emlékeztek vissza a nyugodt, barátságos és közvetlen spirituálisra.
Budapesti működése idején Hanauernek több erkölcsteológiai témájú tanulmánya jelent
meg a Religioban és a Hittudományi Folyóiratban.187 Bár nem volt az egyetem tanára, de a
növendékeknek a lelkipásztorkodás gyakorlati oldalát bemutató szemináriumi előadásokat
tartott.
Glattfelder Gyula püspöki kinevezését követően 1911-ben Hanauer lett az utóda a
Szent Imre Kollégium élén.188 Jól ismerték egymást, hiszen a csanádi püspök korábban a
1938-ban. A háborús évek alatt a szeminárium a svájci Sittenben folytatta működését, ahonnan a növendékek
csak 1945 októberében térhettek vissza.
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A 19. század végi papnevelés állapotáról hű képet adnak a következő művek: HERMANN, 1973. 491.
MIHÁLYFI, 1896.; SZEDERKÉNYI, 2008. 4. Az említett szerzők hangsúlyozzák a lelki élet alacsony
színvonalát, és a teológiai képzés elmaradottságát. A szemináriumokban nem volt elmélkedés, a kápolnában
nem volt Oltáriszentség, elhanyagolták a gyónást, a szentáldozást, világias mulattságokat rendeztek, női
alkalmazottakkal táncoltak cigánybanda mellett.
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Központi Szeminárium tanulmányi felügyelőjeként Hanauer elöljárótársa volt. Csaknem
húszévnyi papnevelés után a veszprémi egyházmegyés lelkipásztor az egyetemi diákság
lelki vezetője lett és igen rátermettnek mutatkozott az intézmény anyagi ügyeinek
intézésében is. Működése alatt kitört az első világháború, amelyben 46 diákja halt hősi
halált. Tevékenysége elismeréséül 1915-ben címzetes apáttá nevezték ki.189 Hanauer 1916.
december 30-án gyertyavivőként rész vett IV. Károly királlyá koronázása alkalmából
tartott koronázási misén a budavári Mátyás-templomban. Legitimista meggyőződését
haláláig megtartotta.190 Rott Nándor veszprémi püspök 1917-ben – tizenhárom évnyi
távollét után – hazarendelte, majd kanonokká és irodaigazgatóvá nevezte ki, és megbízta az
egyházmegye közép- és főiskoláinak felügyeletével.191 Hanauer ettől kezdve idejének
jelentős részét a katolikus oktatásnak fogja szentelni. A veszprémi aulában lehetősége
nyílott arra, hogy egyházkormányzati ügyekben tapasztalatokat szerezzen, amit később
váci püspökként jól kamatoztathatott.
Püspöki kinevezésére igen nehéz bel- és egyházpolitikai körülmények közepette
került sor a Tanácsköztársaság utolsó napjaiban. Csáky Károly váci püspök 1919. február
17-én hunyt el, de utódjának kinevezésre csak 1919 júliusában, beiktatására pedig 1919
decemberében kerülhetett sor. A hosszú váci széküresedés hátterében az új magyar állam
és a Szentszék között a főkegyúri jog kérdésében kialakult nézetkülönbség állt, amit IV.
Károly 1918. november 13-i eckartsaui nyilatkozata eredményezett.192 A király ebben
Főiskolai Internátus Egyesületet, amelynek egy év alatt összegyűlő alaptőkéjéből 1902-ben megvették az
Üllői út 22. alatti házat, ahol már 54 diák nyert elhelyezést. Később kibérelték az Üllői út 24. I. és II.
emeletét, így már 150 diák ellátását tudták biztosítani. Jelentős részük ingyenes vagy kedvezményes
ellátásban részesült. A kollégiumban működött a Szent Imre Kör, amely számos folyóiratot adott ki. 1908ban a Fehérvári úton nyílt meg a Budai Szent Imre Kollégium. Magyar Katolikus Lexikon. Szent Imre
kollégium. http://lexikon.katolikus.hu/S/Szent%20Imre%20Koll%C3%A9gium.html (Letöltés ideje: 2014.
augusztus 1.)
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lemondott uralkodói jogainak – a főkegyúri jognak is – a gyakorlásáról. A Szentszék arra
az álláspontra helyezkedett, hogy ebben a helyzetben a főkegyúri jog nem érvényesül,
mivel az uralkodó személyéhez kötődik. A probléma gróf Csáky Károly váci püspök
halálát követően vált sürgősen megoldandóvá. Károlyi Mihály Vass János vallásügyi
miniszter által azt próbálta elérni a magyar ügyeket is intéző Valfré di Bonzo bécsi
nunciusnál 1919. március 7-án, hogy a Szentszék az uralkodóházak egymást követő
tagjaihoz hasonlóan ismerje el az új magyar államfőnek, vagyis a köztársasági elnöknek a
főkegyúri jogát. Károlyi jelöltje a váci püspöki székre Hock János, a Nemzeti Tanács
elnöke, majd később Énekes János nyíregyházi plébános volt. Hock jelöltsége még a
tárgyalásokat megelőzően kiszivárgott a budapesti, majd a váci sajtóban.
A tárgyalások végül nem jártak eredménnyel és a további egyeztetést
megakadályozta a Tanácsköztársaság 133 napja, amely sajátos egyházpolitikai helyzetet
teremtett. Egyrészt a kommunista magyar kormányt Róma nem ismerte el törvényesnek,
másrészt a proletárdiktatúra az egyházakat magántársulatoknak tekintette, amelyekkel
kormányzati és közigazgatási szempontból nem kell foglalkozni.193 Róma így a főkegyúri
jog kérdését figyelmen kívül hagyva megtette az első lépéseket abba az irányba, hogy a
váci püspöki széket maga töltse be. A Szentszék 1919 májusában kérte Csernoch János
hercegprímást és Rott Nándor veszprémi püspököt, hogy terjesszék fel az alkalmas jelöltek
listáját. A püspöki szék kapcsán a következő személyek neve merült fel: Lepold Antal
esztergomi irodaigazgató, Babura László esztergomi főegyházmegyés pap, a Központi
Szeminárium spirituálisa, Horváth Viktor kalocsai főegyházmegyés címzetes püspök,
Révay Tibor kalocsai irodaigazgató, Hanauer István veszprémi kanonok, irodaigazgató,
Viszota Lajos székesfehérvári irodaigazgató.194 A pápa végül 1919 júniusában Hanauer
kinevezése mellett döntött, aki Rott kíséretében Bécsben és Rómában is járt.
A kinevezési bulla szeptember 19-én érkezett Vácra. Az új püspököt október 5-én
Veszprémben szentelte fel két társával Rott Nándor veszprémi püspök. A magyar kormány
azonban barátságtalan gesztusnak tartotta Hanauer kinevezését, mivel Rómával ellentétben
a főkegyúri jogot nem királyi privilégiumként, hanem a Szent Koronához kötődő
kiváltáságként értelmezte.195

Felmerült annak lehetősége is, hogy a váci püspöki
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javadalmat nem fogják neki átadni. Hanauer ebben az időben Veszprémben tartózkodott,
és levélben kérte Csernoch támogatását, aki mind a Friedrich-, mind a Huszár-kormányt
igyekezett meggyőzni a halogatás káros következményeiről. A háttérben zajló
egyeztetéssel, valamint a közben bekövetkező kormányváltással magyarázható, hogy
Hanauer csak a szentelés után két és fél hónappal foglalhatta el székét. A Huszár-kormány
végül Csernoch hercegprímás közbenjárására és külpolitikai megfontolásból elismerte
Hanauert váci püspöknek.196 Az új főpásztor 1919. december 19-én érkezett Vácra, ahol
székfoglalása alkalmából a székeskáptalan fogadta.197
A bevonulást követő püspök-káptalani ülésen Hanauer püspök maga is beszámolt
kinevezésének körülményeiről.198 Elbeszélésében – legalábbis amit a jegyzőkönyv abból
megőrzött – igyekezett kerülni a kínos részleteket, és kisebbíteni a magyar kormány és a
katolikus egyház között kialakult ellentétet. Az általa elmondottak mégis érdekes adalékul
szolgálnak kinevezése történetéhez. Az ülésen az új főpásztor mellett részt vett Baksay
Károly nagyprépost, valamint Schmidt János, Gossmann Ferenc felszentelt püspök,
Matzenauer Oszkár, Kolossváry Mihály, Podhorányi Jószef, Kestler István, Terlanday
Rudolf és Kokovay János kanonokok.
Az új főpásztor elbeszélése szerint kinevezéséről 1919. június 30-án értesült a bécsi
nunciustól, aki magához kérte őt.199 Hanauer Rott veszprémi püspökkel utazott Bécsbe,
majd ezt követően Rómába, ahol XV. Benedek pápa személyesen fogadta őket. Az
egyházfő megvitatta velük az aktuális egyházpolitikai helyzetet, majd elrendelte a püspöki
kinevező bulla elkészítését. Rott és Hanauer technikai okok miatt nem tudta megvárni a
bulla elkészítését, ezért 1919 szeptemberében hazatértek. A proletárdiktatúra időközben
olyan államok esetében alkalmazza a kinevezésnek eme módját, ahol a főkegyúri jog kiváltsága szóba sem
jöhet. Haller ugyanakkor megértését fejezte ki, hogy a pápa a proletárdiktatúra időszakában mielőbb
rendezni kívánta a váci egyházmegye sorsát, azonban az tanácskormány semmilyen érdeklődést nem
tanúsított a helyzet megoldása iránt. Sérelmezte ugyanakkor, hogy „a Szentszék az augusztus 1-ét követő
időben nem igyekezett a szóbanforgó (sic!) ügyben az akkori keresztény kormánnyal érintkezésbe lépni.” Itt
Haller nyilvánvalóan a Peidl-féle szociáldemokrata kormányt követő Friedrich-kabinetre gondolt. PLE, Cat.
D/c, 630/1920.
196
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megbukott, ezért Hanauer felkereste Huszár Károlyt, az augusztus 15-én alakult Friedrichkormány vallás- és közoktatásügyi miniszterét, és arra kérte, hogy a kormány vegye
tudomásul püspöki kinevezését. A miniszter kijelentette, hogy nem jogosult sem az
elismerésére, sem pedig a javadalom átadására, az ügyet a nemzetgyűlés elé kell
terjeszteni, aminek egybehívása októberben várható. Huszár azt javasolta, hogy a simább
elintézés végett célszerű lenne, ha Hanauer a javadalom átadása előtt az egyházmegye lelki
kormányzását sem venné át, bár ezt számára az egyházi törvények lehetővé tennék.
Hanauer a kormány iránti tiszteletből kifejezte, hogy hajlandó néhány hétig várni. A bécsi
nuncius azonban eljuttatta hozzá a kinevező pápai bulla másolatát, ami alapján október 5én püspökké szentelték. Az egyház kifejezésre kívánta juttatni, hogy a római pápa püspökkinevezési joga csorbítatlan.
A nemzetgyűlést nem hívták össze októberben, és november 24-én a Friedrichkormányt Huszár Károly kormánya váltotta fel. Hanauer december elején levelet írt Haller
Istvánnak, az új vallás- és közoktatásügyi miniszternek, amelyben felhívta figyelmét a váci
püspöki kinevezéssel kapcsolatos problémákra. Egyrészt a püspöki szék mielőbbi betöltése
országos érdek, másrészt a kánonjog által a székfoglalásra előírt, a kinevezési bulla
keltezésétől –vagyis szeptember 9-től – számított négyhónapos határidő hamarosan lejár.
Ezért a püspök javasolta Hallernek, hogy minisztertanácsi határozattal vegyék tudomásul a
kinevezést és adják át a javadalmat. Ellenkező esetben az egyházmegye kormányzását a
kormány jóváhagyása nélkül is megkezdi. Végül a minisztertanács hozzájárult a javadalom
átadásához.200 Haller előbb Breyer miniszteri tanácsos által szóban, majd egy nappal
később táviratban értesítette az érintettet. A püspöki javadalom átadását illetően a Huszárkormány kinyilvánította, hogy a magyar jogszokásnak megfelelően Hanauer esetében is
ragaszkodik a hűségeskü letételéhez.201 Korábban az új püspök a király kezébe tette le a
hűségesküt, és csak ezt követően vehette birtokba javadalmát. A kormány azt követelte a
váci püspöktől, hogy a megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszter kezébe tegye le az
esküt. Hanauer ennek 1919. december 27-én Haller István előtt eleget tett.202
200

Haller korábban említett levelében kifejtette Csernochnak, hogy a magyar kormány azzal a feltétellel járul
hozzá a váci püspöki javadalom átadásához, hogy a kinevezés módját a Szentszék nem tekinti precedens
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Évszázadok óta ő volt az első magyar püspök, aki kizárólag Róma akaratából lett
kinevezve. Jelmondatául azt választotta, hogy „Ministrare non ministrari” (Szolgálni, és
nem szolgálatot kívánni). Nehéz helyzetben vette át az egyházmegye kormányzását. A
vesztes világháború, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság viharai nemcsak a
híveket, hanem papjaikat is elbizonytalanították. Az ötven évesen a váci egyházmegye
élére kerülő, egyébként befelé forduló személyiség hírében álló főpap huszonhárom éves
működése alatt rendkívül dinamikus, fáradhatatlan főpásztornak és szervezőnek bizonyult.
Püspöki szolgálatról vallott felfogását alapvetően meghatározta az a tény, hogy közel két
évtizeden át szemináriumi elöljáróként működött. A papsághoz intézett első főpásztori
szózatában ezért külön hangsúlyozta: „A püspöknek legelső és legfőbb kötelessége, hogy
papjainak vezetője, gondviselője legyen. Arra a tizenkilenc évre, amit mint spirituális a
veszprémi és a budapesti szemináriumban a papság nevelésével töltöttem, ma is úgy
tekintek vissza, mint nagy kegyelemre a magam részére és egyúttal felejthetetlen lelki
örömök idejére. Ugyanazt a munkát akarom, mint püspök az egyházmegye papságával
szemben folytatni.”203 Az új püspök nem volt kiváló szónok. Rossz kiejtése miatt beszédeit
nehezen lehetett érteni és gondolatai gyakran elkalandoztak.204 Papjait és híveit a
személyes találkozások alkalmával tanúsított őszinte atyai magatartásával nyerte meg, ami
megalapozta főpásztori eredményeit.
A főpásztor és az egyházkormányzat vezetőinek hétköznapjaiba a püspökség
tudósítója, a Katolikus Jövő egy 1932-es száma ad betekintést.205 Az akkor 63 éves
Hanauer püspök minden nap reggel hatkor kelt, majd fél hétre magánkápolnájába vonult,
ahol a harminc perces adorációt követően kispapok asszisztálása mellett szentmisét
mondott. Szombatonként egy ferences páternél végezte a szentgyónását. A reggelit
követően a palota kertjében sétált. Az irodaigazgató kilenc órakor jelent meg nála a napi
postával, majd beszámolt a főpásztornak az aktuális ügyekről. Hanauernek bámulatos
emlékezőtehetsége volt, és a legtöbb esetben ismerte az elé terjesztett ügyek előzményét.
Megkövetelte, hogy minden akta az ő kezén fusson át. Ha valamit egyszer elolvasott, akkor
annak lényegére még hónapokkal később is emlékezett. Figyelmét nem kerülték el a
jelentéktelenebbnek tűnő ügyek, a házassági felmentések és a rokonházasságok sem.
szegem, hanem mások által való megszegését is tőlem telhetőleg megakadályozom, kötelességeimnek pedig
törvény és igazság szerint megfelelek. Isten engem úgy segéljen!” VPKL, Acta privatorum, Priv. Han.
4204/1919.
203
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Mindent szeretett gyorsan, de alaposan és pontosan elintézni és ezt munkatársaitól is
megkívánta. A bürokratikus ügyintézést és a munka szaporítását nem kedvelte. Az
irodaigazgató után a különböző ügyek referensei (tanügy, számbírálószék) jelentek meg,
majd ezt követően udvari papjai, az irodaigazgató helyettese, a püspöki titkár és az udvari
káplán tett jelentést az aktuális fejleményekről. Hanauer ezután fogadta az egyházmegye
papjait és híveit. A protekciót kérők kivételével mindenkit szívesen látott. A hívek
esetében megkövetelte, hogy a megbeszélésen a plébánosuk is jelen legyen. A
kihallgatások sorozata gyakran délután egy óráig elhúzódott, de a püspök még ebéd előtt
aláírta az elintézett ügyeket. Az elé helyezett iratokat az aláírás előtt mindig alaposan
átolvasta és amennyiben valamely részlet nem az ő szándékát tükrözte, akkor azt további
feldolgozásra visszaküldte az irodába.
A püspök ebédjét délután egy óra körül udvari papjai, jószágigazgatója és a
háztartást vezető nővére társaságában fogyasztotta el. Fesztelen és kedélyes társalgónak
ismerte környezete. Az ebéd után rövid szentségimádásra a kápolnába vonult, majd délután
átlapozta a napi sajtót. Elsősorban az egyházmegye területén történő események
érdekelték, de adott esetben hevesen kommentálta az országos politika eseményeit is. Fél
négytől ötig ismét a palota kertjében sétált. Öt órakor adorált a kápolnában, majd
dolgozószobájába vonult, ahol folytatta a megkezdett munkát, aktákat tanulmányozott,
leveleket írt vagy prédikációira készült. Nyolckor vacsorázott, és ezt követően már nem
dolgozott, fontosnak tartotta az éjszakai pihenést. A vacsora után még fél órát
elbeszélgetett udvari papjaival, majd azok elvonulása után a kápolnában imádkozott. Este
10 óra körül tért nyugovóra.
Hanauernek pozíciójából fakadóan számos közéleti kötelezettsége is volt. A
nemzetgyűlés 1920. július 23-i ülésén az 1920. évi I. tc. 2. §-a alapján az
alkotmányvédelmi bizottság tagjává választotta.206 Megyéspüspökként hivatalból tagja lett
az országgyűlés felső házának, a püspöki karon belül pedig őt bízták meg a Katolikus
Tanügyi

Tanács

vezetésével.207

Pest-Pilis-Solt-Kiskun

vármegye

törvényhatósági

bizottsága 1929. szeptember 3-án az 1929. évi XXX. törvény értelmében Hanauert örökös
törvényhatósági bizottsági taggá választotta.208 Főpásztori működését Róma és a magyar
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kormány is elismerte. Horthy Miklós kormányzó 1935 márciusában a Magyar Érdemrend
nagykeresztjével, majd 1936-ban m. kir. titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki.209
Fáradhatatlan szervezőmunkájával Róma elismerését is kivívta, amelynek eredményeként
XI. Pius pápa 1939-ben – székfoglalásának huszadik évében – pápai trónállóvá nevezte
ki.210 Ebből az alkalomból a Pázmány Péter Tudományegyetem díszdoktorrá nyilvánította.
A húszas években Hanauer püspöknek lehetősége nyílt arra, hogy a világegyház két
– a XXVII. és XVIII. –Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusán is részt vegyen. Az
előbbi eseményt 1924-ben Amszterdamban, az utóbbit 1926-ban Chicagóban rendezték.
Utóbbi rendezvényt arra is felhasználta, hogy meglátogassa az amerikai és kanadai magyar
katolikus és kulturális szervezeteket. Útja során találkozott Sántha Pál katolikus lelkésszel,
aki a kanadai Stockholmban teljesített lelkipásztori szolgálatot igen zord körülmények
közepette, ami egészségi állapotát is aláásta.211 A váci püspök közbenjárására a
belügyminisztérium 500 dollár segélyben részesítette.
Hanauer püspök életét mindenekelőtt egyházmegyéjének szentelte, püspökként is
spirituális és lelkipásztor maradt. A püspökség legsúlyosabb problémái – a papi utánpótlás
nehézségei, az alföldi és a pestkörnyéki templomhiány, a tanyasi hívek lelkipásztori
elhanyagoltsága – főpásztori működése végéig foglalkoztatták. Egyházkormányzati
döntései ezeknek a nehézségeknek a leküzdésére irányultak.
5.2.2. A segédpüspök, a püspöki kúria és a székeskáptalan
A megyéspüspököt főpásztori működésében különböző testületek és személyek
segítették. Kötelességeinek ellátásában szükség esetén segédpüspök támogathatta, aki
címzetes – titularis – püspök volt, mivel valamely korábban létezett püspökség címére
szentelték fel. A segédpüspök nem egyházkormányzati szerepet töltött be, hanem a
püspöki funkciók ellátásában – templomszentelés, bérmálás – segítette a főpásztort.
Segédpüspök kinevezésére abban az esetben került sor, ha azt egy adott egyházmegye
lelkipásztori szükségletei – pl. lélekszáma, területi nagysága stb. – megkívánta. Csáky
Károly püspöksége idején 1913-ban Gossmann Ferenc lett az egyházmegye segédpüspöke,
akire Hanauer is igényt tartott.212 Gossmann 1931-ben bekövetkező halála után azonban
209
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1940-ig nem kért Rómától újabb segédpüspököt. A harmincas évek végétől Hanauer sokat
betegeskedett, és 1940 húsvétjától alig hagyta el palotáját. Ebben a helyzetben ismét
felmerült a segédpüspök iránti igény a nagy kiterjedésű egyházmegye ellátására. XII. Pius
pápa a feladatra a beteg püspök javaslatára Kovács Vince213 őrkanonokot nevezte ki.214
Hanauer élete utolsó évét ágyhoz kötött betegként élte, azért Kovács mellett – különösen a
bérmálások alkalmával – Zadravecz István nyugalmazott tábori püspök215 segítségére is
rászorult.
A váci egyházmegye kormányzatának szerveiről, működési mechanizmusáról az
egyházmegyei

zsinatok

dekrétumai

adnak

áttekintést.

Pontosan

körülírják

az

egyházkormányzat szerveinek, felelős személyeinek kötelességét és jogkörét az
egyházmegyei hatóságtól a főespereseken, espereseken, plébánosokon keresztül egészen a
hitoktatókig. A hierarchia különböző szintjeihez rendelt ellenőrző mechanizmusok a
püspöki hatalom megerősítését is szolgálták. Az 1921-es zsinat az egyházmegyei hatóság
intézményét nem tárgyalja még részletesen. Mindössze a püspököt kormányzati ügyekben
helyettesítő általános helynököt (vicarius generalis), a peres ügyekben a főpásztor nevében
eljáró egyházmegyei szentszéki elnököt (officialis), valamint a széküresedés (vacantia)
esetén a kormányzati jogot gyakorló káptalani helynököt (vicarius capitularis) említi.216
Az 1930-as zsinati törvénykönyv ezzel szemben felsorolja az egyházmegyei hatóság
(curia) valamennyi szereplőjét – az említetteken kívül a püspöki aula tagjait
(irodaigazgató, a titkár, a levéltáros), a zsinati vizsgálókat, valamint a tanácsos
plébánosokat –,meghatározza ezek feladatát, az egyházmegyei szentszék esetében a
fellebbezés fórumait és módját.217
Az egyházmegye kormányzásában a püspököt az egyházmegyei hatóság (curia)
segítette. A kúrián belül megkülönböztették az egyházmegyei közigazgatás (ordinariatus)
és az egyházmegyei bíróság (tribunal dioecesanum) szerveit. Az egyházi közigazgatásban
a főpásztor saját helyettesének általános helynököt (vicarius generalis) nevezett ki, aki a
püspököt távolléte idejére rendes joghatósággal helyettesítette vagy jelenléte alatt
segítette.218 A helynök a püspök távolléte esetén minden ügyben eljárhatott, kivéve azokat,
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amelyek kifejezetten a püspöknek voltak fenntartva. 219 A váci egyházmegyében ezt a
pozíciót hagyományosan a székeskáptalan mindenkori feje, a nagyprépost töltötte be.
Ennek megfelelően a két világháború között 1933-ig Baksay Károly, majd azt követően
Kolossváry Mihály viselte a tisztséget. Az egyházmegyei közigazgatás további tagjai,
akiket

összefoglaló

néven

aulistáknak,

központi

hivatalnokoknak

neveztek,

az

irodaigazgató (kancellár), a püspöki jegyző, a püspöki titkár és a levéltáros voltak.
Az irodaigazgató a püspöki iroda legfőbb tisztviselője volt, akinek legfontosabb
feladatát a kúriai iratok levéltári megőrzése, időrendbe rendezése és keresőkönyv készítése
képezte. A kancellár jegyzői feladatokat is ellátott. A Magyarországon kialakult egyházi
gyakorlatban az irodaigazgató gyakran a második legfontosabb személy volt az
egyházmegyei közigazgatásban.220 Hanauer püspöksége alatt a kancellári pozíciót
mindössze hárman viselték. Matzenauer Oszkárt az új püspök még Csáky Károlytól
örökölte meg. A székeskáptalan tagjaként 1933-ban bekövetkezett haláláig bírta a püspök
bizalmát és vezette a püspöki hivatalt. Őt Széll Kálmán követte, akit Hanauer utolsó
éveiben Vaszary Mihály váltott. A húszas évek második felétől az irodaigazgató mellé
helyettest neveztek ki, amely tisztséget előbb Széll Kálmán, majd Vaszary Mihály töltötte
be.221
A püspöki jegyző megszerkesztette a rábízott iratokat, a lefolytatott ügyekről
jegyzőkönyvet vezetett, melyet saját kezűleg aláírt és dátumozott. Hasonló feladatokat
látott el a püspöki levéltáros és a püspöki titkár is. 222 A váci püspöki hivatal – az aula – a
korszakban hat-nyolc főből állt és személyi összetétele csak indokolt esetben változott. A
jegyzői feladatokat Vácott a püspöki titkárok látták el. A püspöki titkári pozíciót kezdetben
Hanauer egykori tanítványa, Horváth Elemér viselte, akit 1925-ben Kovács Sándor223
követett. A húszas évek második felétől a tisztséget ketten töltötték be párhuzamosan.
Előbb Kovács Sándor és Vaszary Mihály, majd Vaszary Mihály és Oetter György224,
később Oetter mellett Endrey (Eipel) Mihály225, majd Endrey mellett Korompay Tibor226
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töltötték be a titkári tisztséget.227 Vagyis az aula ügyelt arra, hogy a hivatalba bekerülő
személyek alaposan elsajátíthassák feladataikat.
A kúria és az egyházmegyei közigazgatás szervei közé tartozott a zsinati vizsgálók
(examinator synodalis), és a tanácsos plébánosok (parochus consultor) testülete, amelyek a
korszakban már inkább formális jelentőséggel bírtak.228 A zsinati vizsgálók részben
közigazgatási, részben bírói funkciót töltöttek be. Előbbit a plébánosi javadalmakra
pályázók megvizsgálásánál gyakorolták, utóbbit az egyházmegye papjai ellen indított
elsőfokú peres ügyek tárgyalásánál.229 A tanácsos plébánosok bírói funkciót töltöttek be
azokban a peres ügyekben, melyeket a püspök elmozdítási végzése ellen beadott plébánosi
panasz nyomán, másodfokon tárgyaltak. A zsinati vizsgálók és a tanácsos plébánosok bírói
teendőikben nem voltak kötve a püspök utasításaihoz. A váci egyházmegyében, a húszasharmincas években a zsinati vizsgálók testülete 10 és 12, a tanácsos plébánosoké 6 és 11 fő
között mozgott.230
A püspöki kúria másik fontos szervét az egyházmegyei szentszék (tribunal
dioecesanum) képezte, melynek élére a főpásztor szentszéki bírósági elnököt (officialis)
nevezett ki, aki a püspököt peres ügyekben helyettesítette.231 A bírósági elnök az
egyházmegyei elsőfokú bíróság elé tartozó ügyekben ítélkezett, kivéve azokban, amelyek
kifejezetten a püspöknek voltak fenntartva.232 Az elnöki tisztséget 1931-ben bekövetkezett
haláláig

Gossmann

Ferenc

segédpüspök

viselte.

Kolossváry Mihály két

évet

tevékenykedett a bíróság élén, mivel Baksay Károly nagyprépost 1933-as halálát követően
a székeskáptalan feje lett. Őt Kestler István 233 követte, akit 1937-ben Terlanday Rudolf
váltott a tisztségben. A szentszék tagjai voltak még a zsinati bírák (iudices synodales), a
szentszéki jegyző, az ügyész és a házassági kötelék védője. A zsinati bírák száma a
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SCHEMATISMUS, 1918–1943.
DS, 1930. 22. §; BÁNK, 1958. 134–135.
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A plébánia elnyeréséhez a pályázónak plébánosi vizsgát kellett tennie a püspök, a főpásztor megbízottja és
a zsinati vizsgálók előtt, melynek során teológiai képzettségükről és lelkipásztori felkészültségükről kellett
tanúságot tenniük. BÁNK, 1958. 169.
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Az egyházmegye zsinati vizsgálói a korszakban: Matzenauer Oszkár, Kolossváry Mihály, Podhorányi
József, Kestler István, Terlanday Rudolf, Perémy Imre, Sandula Imre, Boroviczény Nándor, Verdon Lajos,
Béky László, Liebner János, Miskolczy Jenő, Széll József, Horváth Elemér, Vanyek Béla, Pataky Géza,
Galla Ferenc, Kovács Gábor. Tanácsos plébánosok: Lévay Mihály, Takáts Mihály, Schwarc Gusztáv,
Trungel János, Kokovay János, Víz Zoltán, Fehér János, Kemény Géza, Podhorányi Adolf, Richter Béla,
Szilágyi Imre, Thury Károly, Fehér András, Medgyessy Gyula, Csík József, Wimmerth Béla, Vereczkey
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korszakban 2 és 12 között mozgott.234 A püspöki szentszék tagjaként tevékenykedett a fent
említettek mellett Vanyek Béla (a házassági kötelék védője és a szegények ügyvédje, majd
promotor justitiae235), Miskolczy Jenő (szentszéki jegyző), Pataky Géza (szentszéki jegyző,
kötelékvédő, majd promotor justitiae), Pongrácz Elemér (szentszéki jegyző) és Kallós
István (ügyvéd).236
Az általános helynök és a szentszéki bírósági elnök egyházjogi szempontból a
püspökkel egy hatóságot képeztek, és az általuk hozott döntésekkel szemben a püspökhöz
nem lehetett fellebbezni. A közigazgatási határozatokat az illetékes római kongregációnál,
a bírósági döntéseket pedig a másodfokú egyházi bíróságnál, az érseki szentszéknél lehetett
megfellebbezni.237
A váci egyházmegyében a püspöki kúria keretében a két világháború között a fenti
testületeken kívül, a megyéspüspök által kinevezett személy elnökletével még a következő
bizottságok, intézmények működtek: vigilantia bizottság és könyvvizsgálók, katolikus
tanítók fegyelmi bizottsága, egyházmegyei tanfelügyelőség, vagyonfelügyelő bizottság,
egyházművészeti bizottság, középiskolai hittanárok vizsgáló bizottsága, egyházmegyei
számbíráló

szék,

papi

nyugdíjintézet

központi

bizottsága,

Papnevelő

Intézet,

Egyházmegyei Könyvtár, Püspöki Aggok Intézete és Szegényház, Szent József Fiúnevelő
Intézet.238
Az egyházmegyei hatóság ügymenetét az 1921-es egyházmegyei zsinat
szabályozta.239 A kúriának az egész egyházmegyére vonatkozó rendeletei a püspökség
időközönként

megjelenő

hivatalos

lapjában

A

Váczi

Egyházmegye

Hivatalos

Közleményeiben jelentek meg, míg az egyes személyeket érintő utasításokat a hatóság az
illetékesekkel leiratban közölte. Utóbbiakat a plébániai levéltárban őrizték. Az
egyházmegyei hatóság rendeleteit az illetékesek kötelesek voltak végrehajtani és a
felmerülő akadályokról jelentést tenni.240 A hivatalos ügyeket írásban terjesztették a kúria
elé. A felterjesztést a plébániai iktató számával látták el és minden válasznál, vagy
folytatólagos felterjesztésnél, a bevezetésben az előző leirat vagy felterjesztés számára
234
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kellett hivatkozni. Minden felterjesztést az egyházmegyei hatóságnak címeztek. A
lelkiismereti vagy kényesebb ügyekben a borítékra rá kellett írni: „a püspök kezéhez”. A
plébánia ügykörébe tartozó felterjesztéseket a plébános írta alá. 241 Valószínűleg a
rendelkezések problémamentesen gyakorlattá váltak, ezért az 1930-as törvénykönyv az
ügymenet módját már nem tárgyalja.
Az 1930-as zsinati törvénykönyv az egyházi személyek kapcsán említést tesz a
káptalanról is, amely azonban saját szabályzata242 alapján működött, így feladatának és
jogkörének pontos körülírására az egyházmegyei törvénykönyvben nem volt szükség. A
káptalan a kánonjog szerint a püspök segítő és tanácsadó testületeként működött, bár
korábbi jelentőségét a korszakban már elveszítette.243 Különleges egyházkormányzati
szerepe csak széküresedés vagy a főpásztor akadályoztatása esetén volt.244 A váci
egyházmegye történetében gyakran fordultak elő hosszú ideig tartó széküresedések. 245
Amint azt korábban említettük, Hanauer székfoglalása előtt is 10 hónapig maradt
betöltetlen a püspöki szék.246
Hanauer püspöksége alatt a káptalan annyiban tekinthető egyházkormányzati
tényezőnek, hogy a főpásztor az egyházmegyében bevett gyakorlat szerint a káptalan
241

DS, 1921. 4. §
Statuta Capituli Catedralis Ecclesia Vacinensis, VPKL, Capitulum, 881/1921.
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DS, 1930. 26–27. §. Jogai annak megfelelően változtak, hogy a püspöki szék be volt e töltve (sede plena),
vagy üresedésben (sede vacante) volt, esetleg a főpásztor akadályoztatva (sede impedita) volt hivatala
ellátásában. Amennyiben a sede plena esete állt fenn, a püspök bizonyos ügyeket csak a káptalan
hozzájárulásával intézhetett, más esetekben pedig ki kellett kérnie a testület véleményét, de azt követni nem
volt köteles. Vö.: BÁNK, 1958. 140.
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akadályoztatásától számított nyolc napon belül megválasztott káptalani helynök (vicarius capitularis) látta el.
Ezekben az esetekben az elhunyt püspök által kinevezett kúriai személyek a szentszéki bíró kivételével
automatikusan elveszítették hivatalukat, és azok az új főpásztor kinevezéséig betöltetlenek maradtak. Az
egyházkormányzat zavartalan működésének biztosítása érdekében azonban szükséges volt, hogy valaki a
püspököt helyettesítse, ennek érdekében választották a káptalani helynököt, aki a kánonjog által fenn nem
tartott minden ügyben eljárhatott. DS, 1930. 22. § A törvény által fenntartott ügyek felsorolását (pl.:
egyházmegyei zsinat tartása, tiszteletbeli kanonok kinevezése, szerzetes kongregációk alapítása stb.) lásd:
BÁNK, 1958. 149.
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A 16. századot követően a váci püspöki szék a következő időszakokban maradt tartósan betöltetlen: 1591–
1594, 1795–1806, 1817–1823, 1845–1851. Vö.: CHOBOT, 1917. 51-53.
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Csáky püspök 1919. február 17-i halálát követően Baksay Károly nagyprépost káptalani helynökként
irányította az egyházkormányzatot. A káptalan vagyongondnokká Kolossváry Mihály és Podhorányi József
prelátus-kanonokokat választotta, míg Csáky püspök végrendeletének végrehajtásával Matzenauer Oszkár
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időszakra esett, hiszen a Csáky püspök halála után alig egy hónappal hatalomra kerülő Tanácsköztársaság
ellenségesen viszonyult a kapitalista társadalom bástyájának tartott katolikus egyházhoz. Szabadságát és
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lehetőségeit is, aki különben sem számíthatott a proletárhatalom jóindulatára, hiszen doktori
disszertációjának tárgyát éppen a kommunista ideológia keresztény elemzéséből írta. Baksay helyzetét
természetesen az is nehezítette, hogy Hanauer a korábban említet komplikációk miatt csak 1919. december
19-én foglalhatta el székét, véget vetve a sede vacantia hosszan tartó állapotának. VHK, 1919./II./1175.
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mindenkori fejét, a nagyprépostot helyezte az általános helynöki (vicarius generalis)
tisztségbe. A káptalannal, mint testülettel a meglévő források szerint Hanauer évente
kétszer tanácskozott egyházkormányzati, igazgatási, fegyelmi és vagyoni kérdésekről.247 A
váci káptalannak a korszakban tizenkét tagja volt: öt ún. kolumnás kanonok, a pesti és a
csongrádi főesperes, valamint öt mesterkanonok.248 A székeskáptalan feje a nagyprépost
volt, akinek feladatát képezte a testület összehívása, a gyűlések elnöklete, a káptalan
jogainak védelme, és a káptalani szabályok betartásának ellenőrzése. A székesegyházi
káptalan tagjait két csoportra lehetett osztani.249 Az ún. káptalani kanonokokat – más néven
247

A Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban a káptalanra vonatkozó iratanyag, gazdasági jellegű
dokumentumoktól eltekintve, csak 1925-ig található. VPKL, Capitulum, 2057/1920.; 3823/1920.
248
A váci székeskáptalan alapítása az egyházmegyéhez hasonlóan Szent Istvánra vezethető vissza. A
testületet egy 1190-es oklevél említi először, amelyben III. Ince pápa szigorúan megintette Imre királyt,
amiért Boleszló váci püspököt éppen akkor bántalmazta, amikor az kanonokjaival a kompletóriumot végezte.
A XIII. századtól a váci kanonokok valószínűleg már önálló háztartásban éltek és zárt káptalant (capitulum
clausum) alkottak. A káptalan az első hiteles helyek egyike volt, melynek hatásköre a későbbi századok
folyamán kiterjedt Pest, Külsőszolnok, Csongrád, és Kisnógrád vármegyékre. A XII. századtól fejlődtek ki a
különböző hivatalos állások (prépost, olvasókanonok, éneklőkanonok, őrkanonok, gazdakanonok,
iskolavezető kanonok, esperesek). A XIV. században a káptalanban 12 kolumnáris kanonok és 4
oltárigazgató volt. Vác 1542-es török megszállása előtt a káptalan Nógrád várába menekült levéltárával és
kincseivel együtt. Miután Nógrád vára 1544-ben a töröké lett a váci káptalan megszűnt létezni.
Visszaállítására Dvornikovich Mihály közbenjárására 1700. június 25-én került sor, amikor I. Lipót királyi
rendeletben parancsolta meg a káptalan újjászervezését korábbi jogai és kiváltságai megtartásával.
Dvornikovich három taggal állította vissza a káptalant 1701-ben, majd két évvel később Kollonich Lipót
újabb két kanonokot eszközölt ki. A káptalan tagjai közül többen Rákóczihoz csatlakoztak, ezért 1709.
december 18-án Keresztély Ágost hercegprímás a nagyprépostot és a káptalant minden egyházi méltóságától
és jogától megfosztotta. A király 1713-ban nevezett ki ismét váci kanonokokat. 1762-ig az egyházmegyének
csak öt kanonoki stalluma volt. Migazzi a püspöki javadalom terhére hat új kanonokságot állított föl. Mivel
jövedelmüket a püspöki vagyonból kapták, „püspöki asztalról” (de mensa episcopali) kanonokok voltak.
Migazzi nyomán Würth Ferenc éneklőkanonok 1762-ben a jánosi kanonokságot, Lauchas Ferenc
olvasókanonok pedig a teológus-kanonokságot alapította meg. Szintén Würth alapította 1769-ben a
kisprépostságot. A kanonokok száma így a XVIII. század végén 14-re rúgott, amit 1808-ban 12-re szállítottak
le, a Migazzi által alapított stallumok számát négyre csökkentve. Károly Ambrus esztergomi érsek, korábbi
váci püspök közbenjárására I. Ferenc király a váci káptalan tagjainak díszjelvényt adományozott. A
díszjelvény egy nyolcszögletű kereszt, melyet egyik oldalán Borromeo Szent Károly arcképe az In memoriam
Caroli Archi Duc. Eppi. Vaciens. S. Carolo Sacrum felirattal, a másik oldalán pedig a király monogramja
(F.I.) és az In Coronatione. Mariae Ludvicae Clementiae körirat díszített. A díszjelvényt a káptalan tagjai a
következő alkalmakkor viselhették: szeptember 2-án – a Károly Ambrus főherceg egykori váci püspök
emlékére tartott szentmisén –, Borromeo Szent Károly ünnepén (november 4.), valamint minden olyan
alkalommal, amikor a káptalan, mint testület jelent meg.
1848-ig a váci káptalan az ország legvagyonosabb papi testületei közé tartozott, de Mericzay Antal kanonok,
mint a váci káptalan képviselője az 1848-as pozsonyi országgyűlésen minden kárpótlás nélkül lemondott a
papi tizedről. A káptalan gróf Csáky Károly váci püspök közbenjárására 1900-ban további kiváltságot kapott
XIII. Leó pápától, aki a váci kanonokok számára engedélyezte a cappa magna (hosszú, uszályszerű köpeny
hermelin gallérral) viselését a következő alkalmakkor: Urunk bemutatása (körülmetélés), Urunk bemutatása
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kolumnás vagy oszlopos kanonokokat – a karban szék, a káptalanban pedig a hozzászólás
joga, valamint kanonoki jövedelem illette meg. Ők alkották a püspök – korszakban már
erősen formális – tanácsadó testületét, és a székesegyházban liturgikus szolgálatot
teljesítettek. Az említett csoporthoz tartozott az olvasókanonok, az éneklőkanonok, az
őrkanonok, és a székesegyházi főesperes, aki egyben a gyóntatókanonoki (penitenciárius)
tisztséget is betöltötte.250 A liturgikus feladatok elvégzésében a káptalant két karkáplán
segítette, akik egyben a váci alsóvárosi plébánia segédlelkészei voltak.251
A székesegyházi káptalan tagjainak másik csoportját a püspök által kinevezett
tiszteletbeli vagy címzetes kanonokok alkották, akik a fenti jogokkal nem rendelkeztek,
csak szék illette meg őket a karban. A címet a főpásztor érdemeket szerzett papjainak adta.
Számuk korábban tetszőleges, a korszakban öt volt, őket nevezték mesterkanonokoknak.
Rajtuk kívül történelmi okoknál fogva a pesti és a csongrádi főesperes tiszteletbeli
kanonokként szintén a káptalan tagja volt.252 A kanonokok fokozatos előlépéssel (ius
optandi vagy gradualis promotio) követték egymást a tisztségekben. Ez azt jelentette, hogy
a magasabb méltóságra vagy kanonokságra a hivatali rangsor szerint automatikusan történt
az előrelépés.253 Széküresedés esetén a kinevezés mindig az utolsó mesterkanonokságra
történt és ekkor valamennyi kanonok lépett egyet előre a tisztségében. 254
5.2.3. A főesperes, az esperes és a plébános
A megyéspüspök a püspöki kúria segítségével a főespereseken és espereseken
keresztül irányította az egyházmegyét. A váci egyházmegyében feladatkörüket a CJC
alapján az egyházmegyei zsinatok határozták meg. Az 1921-es törvénykönyv értelmében a
főesperes joga és kötelessége az espereseket esperesi és plébánosi minőségükben
ellenőrizni. A főesperesség területén esperesi jogokat gyakorolhat: elnökölhet az esperesi
kerületi üléseken, plébániákat látogathat, és ellenőrizheti a középiskolai hittanárokat.255 Az
1930-as statútum a főesperes ellenőrző funkciójának pontos körülírásával egészíti ki a
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törvénykönyv szövegét.256 A főesperes köteles évente legalább egy esperesnél, és öt év
alatt főesperessége valamennyi esperesénél vizitációt tartani, majd tapasztalatairól jelentést
írni a megyéspüspöknek. Látogatása alkalmával meg kell vizsgálnia az esperesi és
plébániai hivatal ügykezelését és ügyintézését. A főesperesség valamennyi esperesének a
kerületi gyűlés időpontját és tárgyát – nyolc nappal korábban – fel kellett terjesztenie a
főespereshez. A nem kanonok főespereseket a kanonokok címe és jelvényei illették meg a
káptalani csillag kivételével.
Hanauer püspök a szinódussal egyetemben igyekezett megerősíteni a kerületi esperesek
szerepét is, ezért jogaikat és kötelességeiket mindkét zsinati törvénykönyv részletesen
tárgyalja.257 Az 1921-es statútum értelmében az esperes – a főpásztor bizalmi embereként
– kerülete felett a püspök megbízásából állandó felügyeletet gyakorolt, mint a közigazgatás
végrehajtó szerve. Mivel az esperesi pozíció bizalmi tisztségnek számított, ezért mindkét
statútum előírta, hogy az esperesnek kinevezése után le kell tennie a hitvallást és a
hűségesküt az ordinárius kezébe.258 Azokban a kerületekben, ahol helyettes esperest
neveztek ki, ott ő felügyelte az esperességhez tartozó katolikus iskolákat. Az esperes
legfőbb kötelességét képezte, hogy a kerületi papság felett állandó felügyeletet
gyakoroljon, a területén működő lelkipásztorokat legalább évenként meglátogassa, és a
statútum által megadott szempontok alapján ellenőrizze, valamint az esperesi kerületi
üléseket vezesse. Kánoni látogatása alkalmával meg kellett tekintenie a templom külsejét,
belsejét, a liturgikus felszerelések állapotát, a temető rendjét, az egyházi épületek és az
egyházi földek kezelését, a plébániai irattár (pl. historia domus) és a plébániai könyvtár
állapotát. A plébánossal és segítőivel folytatott beszélgetés alapján képet kellett kapnia a
lelkipásztori tevékenységről, az egyesületi életről, a plébános és a hívek kapcsolatáról, az
iskolaügyről, és ellenőriznie kellett az egyházi hatóságok intézkedéseinek végrehajtását.
Szükség esetén felvette a kapcsolatot a kegyurasággal. Az esperes összes észrevételéről az
év végén bizalmas jelentést (informationes secretae) terjesztett a püspök elé. A kerületi
esperest a nagyontisztelendő (admodum reverendus) cím és a vörös öv viselése illette meg.
Joga volt képek, keresztek, harangok szentelésére, idővel – ha megkapta hozzá írásban a
külön engedélyt – feloldozhatott a püspöknek fenntartott bűnök alól. A kerületéhez tartozó
lelkészeknek hat napnál hosszabb időre szabadságot engedélyezhetett. Észrevételeiről
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minden év végén jelentést kellett írnia a megyéspüspöknek. A kerületében működő
lelkipásztor halálakor a kerületi esperes intézkedett hagyatéki ügyekben.
A váci püspök a lelkipásztori munka hatékonyságának növelése – a papság harmonikus
együttműködése,

a

lelkipásztori

teendők

megbeszélése,

a

lelkészkedő

papság

továbbképzése – érdekében nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az esperesi kerületek
papsága az ún. papi coronákon rendszeresen találkozzon.259 A kerületi ülések tartását már
egy 1884-es egyházmegyei rendelet, majd később az 1918-as CJC is előírta, azonban a
váci egyházmegyében nem vált bevett gyakorlattá. Hanauer a kerületi papság
együttműködésének előmozdítása érdekében még 1920-ban érvénytelenítette az 1884-es
püspöki rendelet kerületi ülésekre vonatkozó pontjait és új szabályozást adott ki, amely az
1921-es egyházmegyei statútumba is bekerült.260 A törvénykönyv a papságról szóló
második fejezetben ír részletesen a kerületi ülésekről. Szigorítva a coronák rendjén
Hanauer elrendelte, hogy Vácott és minden esperesi kerületben évente két papi konferencia
tartandó, egy tavasszal és egy ősszel, amelyen a kerületben működő valamennyi
lelkipásztor megjelenni köteles. Az ülés előkészítéséről, tematikájáról, majd később a
lefolyásáról a kerületi esperesnek részletes jelentést kellett írni. A statútum részletekbe
menően meghatározta a kerületi ülés menetét. A zsinati törvénykönyv – az 1918–1919-es
tapasztalatok alapján – nyomatékosan hangsúlyozza, hogy „tilos az illetékes egyházi
hatóság előzetes kifejezett engedélye nélkül az egyházmegye kereteit túllépő papi
egyesületek alakításában való közreműködés vagy belépés.”261 Az egyházmegyén belül is
bármilyen papi egyesület létrehozásához a püspök előzetes engedélye szükséges. A
főpásztor évente öt-hat alkalommal maga is részt vett esperesi kerületi üléseken. Az
intézkedések úgy tűnik hamar eredményre vezettek, hiszen 1921 végén a főpásztor
elégedetten állapította meg, hogy a coronák „legnagyobb része a lelkipásztorkodás
életkérdéseit felölelő, gyakorlati tanulságokban gazdag tanácskozása a papságnak.”262
Az 1930-as törvénykönyv a kerületi ülések tartalmát és menetét illetően egészíti ki az
1921-es dekrétumokat.263 Felhívja az esperesek figyelmét arra, hogy a kerületi ülés
eredményessége elsősorban az esperesen múlik. A dekrétum hangsúlyozza, hogy a kerületi
gyűlés nem a papság szórakozására szolgál, a gazdagabb plébánosok a vendéglátásnál

259

Corona: esperesi kerületi ülés, az esperességhez tartozó papok konferenciája.
Vö.: VHK, 1920./III./984.; DS, 1921. 16., 25. §
261
DS, 1921. 16. § 8.
262
VHK, 1921./11./5994.
263
DS, 1930. 36–41. §
260

80

tartsanak mértéket. A statútum részletekbe menően szabályozza a coronákon tartandó
előadások tematikáját. A kerületi esperes feladata, hogy összeállítsa a gyűlések
tárgysorozatát és felkérje az előadókat. A törvénykönyv előírja, hogy a tárgysorozatnak
tartalmaznia kell egy hitbuzgalmai, lelkipásztori, liturgikus, szociális és tanügyi előadást,
valamint minden gyűlésen fel kell olvasni és meg kell vitatni a zsinati törvénykönyv
bizonyos szakaszait. Ismertetni kell a kerület papságával az ülések jegyzőkönyvére
reflektáló főpásztori leiratokat is. A kerületi gyűlés színhelyét az esperes jelöli ki,
lehetőség szerint úgy, hogy bizonyos időn belül valamennyi plébánia sorra kerüljön.
Ajánlatos, hogy a kerületi papság miséjén a hívek is részt vegyenek. 264
A püspöki rendeletek végrehajtásáról a főpásztor a plébánosi, esperesi és főesperesi
jelentésekből, statisztikai kimutatásokból értesült. Ezek alapján elvileg képet kaphatott az
egyházmegye állapotáról. Az 1921-es és 1930-as törvénykönyvek a személyi
kötelezettségek mellett külön fejezetben is kiemelik az időszaki jelentések fontosságát. 265
Az 1921-es dekrétumok szerint az esperes, a plébános, a helyi káplán és a középiskolai
hittanár köteles volt minden évben jelentést írni az általa felügyelt területről. A plébánia
ügyeiben az esperes, iskolai ügyekben a kerületi tanfelügyelő, a hitoktatásban pedig a
püspöki biztos volt az illetékes személy, akinek a jelentéseket továbbítani kellett. A
beérkezett jelentéseket összegyűjtötték majd továbbküldték az egyházmegyei hatóságnak.
A törvénykönyv részletesen meghatározta, hogy mikor milyen jelentéseket kell elkészíteni.
Az 1930-as törvénykönyv külön fejezetet szentel a plébániai hivatal ügykezelésének,
amelyben meghatározza annak módját, a plébániai könyvek kezelését, a stóladíjakat,
valamint a felterjesztendő időszaki jelentések témáját. 266 A kerületi esperesnek évente
három, a plébánosnak hét, a hittanárnak pedig egy összefoglaló jelentést kellett írni.
Mindez igen jelentős adminisztrációs kötelezettséget rótt a lelkipásztorokra, aminek sokan
vonakodva tettek eleget, ami tapasztalható az éves hitéleti-statisztikai kimutatások
esetében, amelyek adatai kritikával kezelendők.267 Sok esetben hiányosak, pontatlanok,
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elnagyoltak. Valóban inkább csak tendenciák megállapítására alkalmasak. Hanauer a
beérkezett kimutatásokat alaposan áttanulmányozta, majd ezek alapján körlevélben
világított rá a nagyobb összefüggésekre. A váci püspök feltehetően német mintára az
egyházmegyében is kötelezővé tette a Liber status animarum vezetését, amely a hívekről
családonként vezetett törzslapokból állt.268 A családfő nevét, lakását, a családhoz tartozó
személyek nevét, születési évét, hónapját, napját, vallását, a keresztség, bérmálás,
házasságkötés, elköltözés, halál időpontját tartalmazták.
Az ellenőrző mechanizmusok mellett az egyházközség hitélete nagymértékben az adott
település lelkipásztorán múlott. Az 1921-es statútum ennek megfelelően tág teret szentel a
plébános, a helyi káplán, az adminisztrátor, a káplán, a hitoktató és a szerzetes lelkész
jogainak és kötelességeinek.269 Közigazgatásai szempontból érdekes, hogy ezek kapcsán a
zsinati törvénykönyv a plébánia, mint egyházi közigazgatási alapegység mellett, említést
tesz a curatiáról (lelkészség) és az exposituráról (helyi káplánság), amelyek ilyen néven a
CJC-ban nem szerepelnek.270 A curatia önálló, de még plébániai rangra nem emelt
lelkészség, amely önálló lelkipásztorral és javadalommal bír.271 A CJC-ben a curatiának a
vicaria perpetua (önálló lelkészség) feleltethető meg, amely „akkor keletkezik, ha a püspök
a régi plébánia egy részét jogilag leválasztja, élére lelkészt állít és azt teljes plébániai
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jogokkal és kötelességekkel felruházza.”272 Az expositura fogalmát ezzel szemben a CJC
nem ismerte. A zsinati törvénykönyv expositurán egy körülhatárolt, de kánonilag az
anyaplébániától még végleg ki nem szakított területet ért. Élén a helyi káplán (capellanus
espositus) állt, akinek működési köre a plébánoséhoz hasonló.273 Javadalmazásában és
lelkipásztori teendőinek végzésében a püspök által megállapított mértékben függött az
anyaegyház plébánosától és azzal szemben bármikor disponálható volt. A helyi káplánság
területén az anyaegyház plébánosának joghatósága állt fenn. Expositurák jöttek létre
például az egyházmegye alföldi területein, ahol a tanyai lakosság lelki ellátását missziós
körzetekben oldották meg. A missziós körzetek élén a misszionáriusok álltak, akik
egyházjogi szempontból a helyi káplánoknak voltak megfeleltethetők. A CJC-nek
megfelelően a zsinati törvénykönyv rögzítette, hogy a püspöknek a káptalan és az
érdekeltek meghallgatása után jogában áll plébániákat megosztani, abból új plébániát,
lelkészséget, vagy helyi káplánságot létesíteni. Olyan esetekben válik ez indokolttá, ha a
hívek száma már olyan nagy, hogy egy plébános már nem képes őket ellátni, vagy a hívek
nagy része a templomtól messze lakik.
5.3. Az egyházkormányzati intézkedések súlypontjai
Hanauer István püspök 1929-ben – beiktatásának 10 éves jubileuma alkalmából –
visszatekintve főpásztori működésének kezdetére a legsúlyosabb problémának a pap- és
templomhiányt tartotta.274 Mindkét jelenséget az egyházmegye lakosságszámának
drasztikus növekedése generálta, amellyel sem a papság, sem pedig a templomok és
plébániák száma nem tudott lépést tartani.275 Míg az egyházmegye katolikus híveinek
száma 1850 és 1920 között megháromszorozódott, addig a papság létszámának növekedése
az 50 százalékot sem érte el. A váci egyházmegyében 1850-ben 201 pap igyekezett
megoldani 317.800 katolikus hívő ellátását, ami azt jelentette, hogy egy lelkipásztorra
1.518 lélek jutott. Hanauer püspökségének elején – 1920-ban – 297 papra jutott 950.607
hívő, amely adat szerint egy lelkész gondjaira átlagosan 3.200 katolikus volt bízva, de
néhány településen ez a szám elérhette a négy-ötezret is. A korabeli becslések szerint a
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hívek megfelelő lelkipásztori ellátását akkor lehet biztosítani, ha egy papra kb. ezer fő
jut.276 Az egyházmegye lelkipásztori ellátottságára kedvezőtlen hatást gyakoroltak a
vesztes világháborút követő forradalmi események. A szeminárium kiürült, sokan hátat
fordítottak a papi hivatásnak. A lelkipásztorok száma 1918 és 1920 között részben az
említett okokból részben a halálozások miatt 320-ról 297-re esett vissza.
A templomhiány elsősorban az egyházmegye pestkörnyéki és alföldi régióját
érintette. A váci egyházmegye Budapest környéki településeinek lélekszáma – amint azt
korábban említést nyert – a 19. század közepéhez képest óriási mértékben
megnövekedett.277 A püspökségnek ezen a részén – az alsó és felső pestvidéki esperesi
kerület plébániáin – 120 ezer hívőre jutott 8 templom, ami templomonként 15 ezer hívőt
jelentett.278 Az egyházmegye pap- és templomhiánya óriási súllyal nehezedett a püspökség
területének legnagyobb részét kitevő Alföldre is, ahol öt-hatezer lélekre jutott egy
lelkipásztor. A tanyavilágban a hívek egy jelentős részének húsz-harminc kilométert kellett
megtenni a legközelebbi templomig.279 A régió nagyvárosaiban is kevés volt a templom.
Hódmezővásárhelyen, Szolnokon, Csongrádon több mint húszezer hívő jutott egy
templomra.
Hanauer számára tehát a legnagyobb főpásztori kihívás a hívek ellátását biztosító
plébániahálózat kiépítésében állt, aminek elengedhetetlen feltételét a papi utánpótlás
biztosítása, új templomok, kultuszhelyek, közösségi terek építése képezte.
5.3.1. A papnevelés megújítása
A megyéspüspök stratégiai kérdésnek tekintette a papság létszámának növelését,
amit a papi utánpótlás megszervezésével igyekezett megoldani. A papság fegyelmét és
tekintélyét – amint arra korábban utaltunk – alaposan kikezdték az első világháborút
követő tragikus belpolitikai események. Hanauer püspök egyik legfontosabb törekvése az
1921-es zsinat egybehívásával részben a papi fegyelem, és a püspöki tekintély
megerősítése volt. Ez a szándék is tetten érhető, az egyházkormányzatban részt vevő
személyek feladatainak, jogköreinek pontos körülírásánál, lebontásánál, a lelkipásztori
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megfogalmazásánál. Utóbbi meghatározása a papnevelés szempontjából is nagy
jelentőséggel bírt, hiszen a növendékek számára pontosan meg kellett fogalmazni az
egyház elvárásait: milyen legyen a jó pap? A képzést és a nevelést pedig ezen célnak
kellett alárendelni. A papi ideál felvázolását mindkét zsinat kiemelten fontosnak tartotta, és
ennek megfelelően a vonatkozó dekrétumok a törvénykönyvek elejére kerültek.280 Az
1921-es statútum a pap legfontosabb feladatát abban határozta meg, hogy élete Krisztus
követésének mintája legyen a hívek számára, amihez elengedhetetlen a rendszeres lelki
élet, a kegyelem állapotának megőrzése.

A bűnbánat szentsége mellett a benső élet

eszköze a papi zsolozsma végzése, a lelkiismeretvizsgálat, az Oltáriszentség előtti
adoráció. A pap háztartásának csak minden gyanú felett álló személyek lehetnek tagjai,
baráti köre pedig lelkipásztori szempontokból kifogástalan legyen. 281 A lelki megújuláshoz
szükséges, hogy a lelkipásztorok háromévente többnapos lelkigyakorlaton vegyenek részt.
Az 1930-as törvénykönyv az egyházi személyekről szóló részt már tizenkét
fejezetre bővítette. Összevetve a két törvénykönyvet, az 1930-as statútum bizonyos
kérdéseket részletesebben tárgyalt és a papi lelkiséggel kapcsolatban szigorúbb ajánlásokat
fogalmazott meg. Míg az első egyházmegyei zsinat a havi egy gyónást ajánlotta a
lelkipásztorok számára, addig a következő szinódus a heti vagy kétheti gyónás mellett
érvelt. A második egyházmegyei törvénykönyv részletesen kitért a papi személy külső
megjelenésére, kapcsolatrendszerére, különös tekintettel a lelkipásztor rokonságára,
valamint az egyházi felsőbbséghez való viszonyára. Papi személynek az egyházmegye
határain belül és kívül a kánonilag előírt papi ruhában – reverenda és római kolláré – kell
járnia. A statútum részletes előírásokat tartalmazott a nagyobb egyházi méltóságok,
kitüntettet személyek öltözékére vonatkozóan.282 Alaposabban kifejtette, hogy milyen
magatartás várható el a lelkipásztoroktól. A pap „legyen barátságos és előzékeny,
társalgásban és érintkezésben a házon kívül is őrizze meg komolyságát és papi méltóságát.
Társaságban viselkedjék mindig paphoz illő módon. Válogassa meg szavait és tréfáit, mert
az ő ajkán könnyen káromkodásnak hangzik, ami másnál tűrhető tréfa volna.” A
törvénykönyv szerint a pap ne keresse a világias szórakozásokat, asztala legyen szerény, a
szeszes italokkal mértékletesen éljen, óvakodjék a pénzvágytól és kapzsiságtól. Nyilvános
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táncmulatságokat, színházakat, mozikat ne látogasson. Őriznie kell a tisztaság erényét, és
tartózkodnia kell az ellene irányuló mindenféle agitációtól.283 Háztartásában csak
erkölcsileg kifogástalan személyek teljesíthetnek szolgálatot. A pap rokonainak semmiféle
befolyást ne engedjen a lelkipásztori munkába. Lehetőség szerint szülein kívül ne vegyen
más személyt rokonságából a plébániára.284 A törvénykönyv hangsúlyozta, hogy a
helyezést (dispositio) minden lelkipásztor tisztelettel és engedelmességgel köteles fogadni,
hiszen az egyházmegyei hatóság a döntést körültekintően átgondolja. Súlyos vétséget
követ el az a papi személy, aki a dispositio285 ellen aláírásokat gyűjt, vagy világi
személyek, hatóságok támogatását igyekszik megnyerni.286 A pap kötelessége, hogy ne
csak a lelki életben, hanem a teológiai tudományokban is szüntelenül képezze magát. Az
újmisés lelkipásztoroknak ezért a felszentelésüktől számított három évig évente teológiai
vizsgákat kellett tenni. Később pedig a plébániai javadalom betöltéséhez előírták ún.
zsinati vizsgák letételét, amelyek szintén a jelölt teológiai jártasságát vizsgálták.
Hanauer püspök a papnevelést beiktatásától kezdve legfontosabb feladatának
tekintette.287 „Gondjaim egyik legelsejét a papnevelés fogja képezni.” – írta a papsághoz írt
első körlevelében.288 A váci egyházmegyében a 18. század elejétől folyt intézményes
papnevelés. A Borromeo Szent Károlyról nevezett szeminárium épületét 1777 és 1780
között Migazzi Kristóf bécsi érsek, váci püspök építtette a székesegyház szomszédságában.
Az 1921-es egyházmegyei zsinat érdekes módon közvetlenül egyáltalán nem foglalkozott a
papneveléssel. Ezzel szemben az 1930-as statútum az egyházi személyekről szóló első
fejezeten belül külön alfejezetet szentelt a témának.289 A dekrétumok azonban – részben
természetükből fakadóan – nem tértek ki részletesen az utánpótlást érintő stratégiai
elképzelésekre, vagy a szemináriumi nevelés elveire és gyakorlatára. A törvénykönyv
mindössze
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kereteinek
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megnevezésére, valamint a növendékek nyári szünidejének felügyeletére, a szentelés
feltételeire és az újmise körülményeinek meghatározására szorítkozott. Részletesebben
foglalkozott a szünidő és az újmise megszervezésével, mivel ezek vonatkozásában
alakulhatott ki leginkább helytelen gyakorlat. A statútum szerint a papnövendék nyári
szünidejét elöljárói tudtával különböző helyeken töltheti, és mindig a tartózkodási helye
szerinti plébános gondjaira van bízva, akinek érkezését és távozását jelenteni köteles. A
plébános csak olyan egyházi tevékenységbe vonhatja be a papnövendéket, amelyre a
szemináriumi elöljárók engedélyt adtak. Óvnia kell őt a hivatásával összeegyeztethetetlen
társaságtól és szórakozástól, amennyiben pedig komoly jellembeli hibáról vagy
magatartásbeli kihágásokról értesül, azt jelentenie kell az egyházmegyei hatóságnak. Az
újmise megszervezése az adott település plébánosának kötelessége. A törvénykönyv
előírja, hogy az ünneptől minden világias szellemet távol kell tartani, így kerülendő a
koszorúslányok jelenléte, a zene és a tánc.
A törvénykönyvek szűkszavúságának hátterében az áll, hogy a megyéspüspök a
papnevelés irányelveit körleveleiben határozta meg, és ezért az 1930-as statútum csak a
problémásabb kérdéseket szabályozta. A szeminárium életét részletesebben a püspök által
1925-ben kiadott ideiglenes leirat, majd az 1930. szeptember 1-én hatályba lépő
házszabály (Constitutio et leges seminarii) határozta meg, amely tartalmazta a
szeminárium vezetésének irányelveit, az elöljárók hatáskörét és kötelességeit, valamint a
növendékek feladatait.290 A váci szeminárium elöljáróit és tanárait a megyéspüspök
nevezte ki, többnyire egyetemet végzett papjai közül. A papnevelő intézet elöljárósága a
tárgyalt korszakban négy főből állt. A papnevelde élén a rektor állt, a gazdasági ügyekért
az ökonómus felelt, a kispapok tanulmányi előmenetelét a prefektus felügyelte, míg a
növendékek lelki életét a spirituális segítette.
A két világháború között a váci szemináriumnak négy rektora volt. Kestler István
meglehetősen nehéz körülmények közepette 1917-ben vette át az intézmény irányítását
Bucsek Istvántól. A vesztes világháború, az októberi forradalom, a proletárdiktatúra, majd
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a román megszállás viszontagságai megviselték idegeit, ezért 1920 júniusában benyújtotta
lemondását.291 Utóda Podhorányi József lett, aki 1920 júliusától 1925 júliusáig állt a
szeminárium élén. Rektorsága idején kezdődött el a szeminárium átépítésének első
szakasza. Nagy lelkipásztori tapasztalattal a háta mögött az intézet igazgatása mellett a
harmad és negyed éves papnövendékeknek lelkipásztorkodástant tanított, aminek
keretében a pasztoráció gyakorlatába vezette be tanítványait. 292 Az ő idejében kötött
szerződést az egyházmegye az Isteni Üdvözítőről nevezett nővérekkel, aminek értelmében
a rend tagjai vették át a szeminárium háztartásának vezetését.293 Podhorányi József 1925
júniusában felmentését kérte a rektori tisztség alól, amit Hanauer elfogadott és utódául
1925. július 1-i hatállyal Horváth Elemért nevezte ki.294 Horváth alatt a növendékek már
300 pengős évi tartásdíjat fizettek.295 Az ő idejében került sor a szemináriumi építkezés
befejezésére és az öt éves teológiai képzés megszervezésére. 296 A főiskolán dogmatikát,
majd liturgikát tanított. Rektorsága mellett még számos hivatalt viselt, többek között ő volt
az egyházmegye hitoktatási főbiztosa is. Hosszan tartó betegség után 1935. január 31-én
halt meg. A papnevelő intézet utolsó rektora az 1952-es államosításig Széll József lett, aki
kinevezésekor már tizenöt éve volt szemináriumi elöljáró és teológiai tanár.297 Káplán
korában súlyos baleset érte, ezért jobb lábát amputálni kellett, élete végéig falábbal
közlekedett. Barátságos egyéniségére az egyházmegye idősebb papjai szívesen emlékeznek
vissza. Elöljárósága idején szinte valamennyi teológiai tárgyat végigtanította.
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Hanauer a szeminárium épületét 1922 és 1930 között teljesen átépíttette és a korabeli
Magyarország legmodernebb papnevelő intézetévé tette, megfelelő körülményeket
teremtve ezzel a papképzésnek. Az 1732-ben épült szeminárium egyrészt már igen szűknek
bizonyult, másrészt épülete az első világháborút követő beszállásolások és átmeneti
államosítás következtében súlyos károkat szenvedett. A püspök tervei szerint az új
épületben 60 teológus és 60 gimnazista elhelyezését kellett biztosítani. A főpásztor a
püspökség teljes jövedelmét a papnevelés és az építkezés szolgálatába állította. 298 A
szeminárium átépítése Váczy-Hübschl Kálmán főmérnök tervei szerint három lépésben
valósult meg.299 Végül 80 teológust és 46 gimnazistát tudott a szeminárium fogadni. Az
elöljárók és teológiai tanárok részére hat lakást alakítottak ki. A kispapok külön cellákban
laktak, amelyeket központi fűtéssel láttak el.300 Az épületben 1935-ben egy tornatermet is
kialakítottak a növendékek számára.301
A szeminárium a kispapok számát tekintve 1919 végén siralmas állapotban volt,
hiszen az erősen amortizálódott épületben mindössze négy kispap lézengett, akik mellett az
egyházmegyének még hat további papnövendéke tanult más intézményekben. 302 A püspök
az egyházmegye ügyei között mind anyagi, mind egyházkormányzati szempontból kiemelt
fontosságúnak tartotta a papnevelés ügyét. Törekvéseinek eredményeként a növendékek
létszáma a korszakban egyenletesen növekedett és a húszas évek közepére elérte a száz főt.
Mindez a papság létszámát tekintve is pozitív folyamatokat indított be. Míg Hanauer 1919
és 1922 között összesen 9 papot szentelt fel, amely megegyezett az elhalálozott
lelkipásztorok számával, addig 1922 és 1926 között ötvenet.303 A papság létszáma a
korszakban egyenletesen növekedett és a harmincas évek elején a forradalmak alatt
megcsappant létszámú papság sorait sikerült kipótolni. A szemináriumból érkező
utánpótlás segítségével Hanauer a hosszú időn át üresedésben lévő plébániákat be tudta
tölteni, és ezen felül évente új lelkipásztori állomásokat tudott létesíteni. A papság
létszáma 1938-ban 422-re, majd 1942-ben 463-ra emelkedett. Az egy papra jutó hívek
számát tekintve az egyházmegye újkori történetében abszolút mélypontnak tekinthető
1920-as esztendőt követően így 1938-ban egy lelkipásztorra 2802, míg 1942-re 2568
katolikus jutott, ami azt jelentette, hogy egy papnak átlagosan 400, majd 600 hívővel
298
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kevesebbet kellett ellátnia, mint 1920-ban. Ebben az időszakban a papság létszáma több
mint száz fővel gyarapodott. Bár egyes becslések szerint 304 a Váci Egyházmegye teljes
ellátásához még száz papra lett volna szükség, Hanauernek ez a létszámnövekedés mégis
lehetőséget biztosított arra, hogy új templomokat építsen, ezek köré plébániákat
szervezzen, amelyek ellátását, némi segítséggel, a korszakban biztosítani tudta. 305
5.3.2. A főváros környékének lelkipásztori ellátása
A főváros környéki települések lélekszámának növekedése jelentős mértékben a
dualizmus alatt kibontakozó iparosodással függött össze. A régió helyzetét nehezítette és
sajátos lelkipásztori szituációt teremtett a lakosság társadalmi összetétele. A Pest környéki
települések lakosságát ugyanis nagyrészt az eredeti környezetükből kiszakadt, többnyire
gyökértelenné váló, bizonytalan helyzetű gyári munkások alkották.306 Gazdasági recesszió
idején

tömegesen

váltak

munkanélkülivé,

sokan

közülük

barakktáborokban,

nyomortelepeken éltek, küzdöttek a gyökértelenségből, és a higiénia hiányából fakadó
problémákkal.307 Igen élesen jelentkezett tehát az egyházmegye ezen területein a
munkáskérdés, és a baloldali mozgalmak térhódítása.

Hanauer püspök Budapest

környékének lelkipásztori ellátását a többtízezres mamutplébániák feldarabolásával, új
templomok építésével, új plébániák alapításával, és a lelkipásztorok számának növelésével
igyekezett megoldani. Kisebb lelkészségeket választott le az anyaegyháztól, melyek
kezdetben lelkészségként (curatia), esetleg helyi káplánságként (expositura) működtek,
majd miután önálló templomuk, plébániájuk épült a főpásztor plébánia rangjára emelte
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VHK, 1939./8./4867.
A korszakban tíz-tizenöt főre tehető azoknak a papoknak a száma, akik az esztergomi főegyházmegyéből,
valamint a veszprémi és a győri püspökségből érkezve a váci egyházmegye területén teljesítettek
lelkipásztori szolgálatot.
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őket.308 Így jött létre Petszenterzsébeten három, Rákospalotán egy új plébánia. 309 A nagy
templomépítések 1923-ban kezdődtek. Budapest környékén templom épült többek között
Pestszentlőrincen, Pestújhelyen, az Annatelepen, Újpesten és Pestszenterzsébeten.
Plébániák jöttek létre Pestújhelyen, Cinkotán, Rákosszentmihályon, a Wekerle-telepen,
Sashalmon. A püspök több pestkörnyéki templomot felújíttatott.310
5.3.3. A tanyai lelkipásztorkodás problémája
Lelkipásztori szempontból sajátos kettősség jellemezte az egyházmegye alföldi részeit.
A váci püspöknek egyfelől szembe kellett nézni az urbanizáció problémájával, hiszen a
korszakra számos alföldi város lakosságának lélekszáma több tízezer fősre duzzadt. A
rendelkezésre álló plébániák és templomok már nem tudták biztosítani a hívek lelkipásztori
ellátását. Hanauer püspök a nehézséget új plébániák alapításával, és templomok építésével
oldotta meg, így Hódmezővásárhelyen egy, Szolnokon kettő, Csongrádon egy új plébániát
állított fel.
A másik súlyos lelkipásztori kihívást a tanyavilág vallási, kulturális és gazdasági
elmaradottsága jelentette. A váci egyházmegyét a tanyakérdés igen súlyosan érintette,
mivel területe négy ún. tanyás vármegyére (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok,
Csongrád, Békés) is kiterjedt. Az alföldi nagyvárosok (Kecskemét, Kiskunhalas,
Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kiskundorozsma, Hódmezővásárhely stb.) lakosságának
harmada-fele külterületen élt. A térség nehéz helyzetére az egyházmegyében először
Révész István kecskeméti plébános hívta fel a figyelmet az 1913-as országos katolikus
nagygyűlésen mondott beszédében.311
308

Vö.: Függelék, 251., 1. táblázat: Új alapítású plébániák, curatiák, expositurák, új építésű templomok.
Varga Lajos könyvében részletesen beszámol a korszakban létesült plébániák kialakulásáról, és az új
templomok építéstörténetéről. VARGA, 1997.
309
OETTER, 1941.a. 50–51.
310
RAJZ–KOROMPAY, é.n. 81–82.
311
Révész beszédében kendőzetlenül világított rá a tanyasi nép szellemi és lelki elmaradottságára, valamint a
kormány eddigi közömbösségére. A beszéd politikai és egyházi körökben is nagy visszhangot váltott ki.
Csáky Károly Emmánuel váci püspök azonban helytelenítette a beszédet, mivel véleménye szerint azt a
benyomást keltette, mintha a tanyavilág elhanyagoltsága kizárólag a váci egyházmegyét jellemezné. A
püspök azt is Révész szemére vetette, hogy nem említette meg azokat az áldozatokat, amelyeket a váci
püspökök a tanyavilág felemelése érdekében hoztak. A kecskeméti plébános levelében elnézést kért
főpásztorától, ha akaratlanul is rossz hírbe hozta az egyházmegyét és annak püspökeit. Beszédével pusztán az
volt a szándéka, hogy a döntéshozók és a közvélemény figyelmét felhívja az Alföld „leírhatatlan lelki
állapotára”. Révésznek ez a szándéka megvalósult, hiszen a beszédet végighallgatta gróf Klebelsberg Kunó,
a későbbi kultuszminiszter, akire a hallottak nagy hatást gyakoroltak. RÉVÉSZ EMLÉKKÖNYV, 31–39. VPKL,
Acta privatorum, Priv. Révész Stephani. 5647/1913.

91

A térség pasztorációjának problémáját az 1921-es zsinat ugyan még nem tárgyalta, de a
kérdés súlyát jól mutatja, hogy a váci püspök még a zsinat évében memorandumot intézett
Vass József vallás és közoktatásügyi miniszterhez „az Alföld lelkipásztori ellátásáról”.312
Az emlékirat bemutatja az alföldi tanyavilág kialakulásának okait, az ebből fakadó
lelkipásztori nehézségeket, és javaslatokat fogalmaz meg a helyzet megoldására. 313 Az
Alföld a váci püspök véleménye szerint még mindig a török pusztítás nyomait viseli
magán. A terület a hódoltság alatt elnéptelenedett, a korábbi településhálózat
megsemmisült, a lakosság nagyobb városokba húzódott, az apró falvak eltűntek.
Roskoványi püspök314 a 19. század második felében úgy igyekezett megoldani az Alföld
lelkipásztori ellátását, hogy missziós kerületeket állított fel, melyek ellátását a kecskeméti
ferences barátokra bízta. Csáky püspök a huszadik század elején húsz lelkipásztori
állomást szervezett az Alföldön, így a nagy katolikus községek ellátását megoldották, de a
tanyákon élő hívekét nem. A tanyák gyakran 30-40 kilométerre voltak a nagyobb
településektől, nem volt igazi központjuk. A hitoktatás a tanyasi iskolákban megoldatlan
maradt. Hanauer püspökségének elején olyan több ezer katolikussal rendelkező települések
lelkipásztori ellátását nem sikerült megoldani, mint Szabadszállás, Fülöpszállás, Pilis,
Tiszakürt. A nép körében ezért teret nyertek a szekták315 és a babonás vallási
gyakorlatok.316 A püspök szerint az államhatalomnak tanyaközpontok felállításával kellene
312
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elősegíteni a tanyavidék decentralizálását, melyek a majdan felépülő templomukkal,
lelkészükkel és közigazgatási kirendeltségükkel az első állomást képeznék a községgé
válás útján. A terület lelkipásztori ellátása érdekében új lelkészi állomásokat kell
létrehozni, a lelkipásztor fuvarozására pedig a helyi közigazgatás segítségét kellene
igénybe venni. Amíg a tanyaközpontokban kápolnák épülnek, addig a tanyai és községi
iskolákban az istentisztelet számára oltárfülkét kell biztosítani.
A váci püspök elképzelései találkoztak a korabeli kormányzat szándékaival. A
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium élére kerülő Klebelsberg Kuno ugyanis a tanyasi
lakosság számára igyekezett megteremteni a helyben lakáshoz szükséges feltételeket. 317
Törekvéseinek célja az volt, hogy elkerülje a szegény vidéki lakosság nagyszámú
betelepedését a fővárosba, ahol gyökértelenné válva ki lennének szolgáltatva a
szélsőbaloldali politikai mozgalmaknak. Másrészt a kultuszminiszter is komolyan vette az
elhanyagolt tanyasi lakosság kulturális és szellemi felemelését, amit elsősorban iskolák
építésével és bővítésével akart elérni. Az építkezések első szakaszában, 1926 és 1930
között az alföldi tanyavilágban ötezer népiskolai tanterem és tanítói lakás épült. 318 A
tanyasi iskolák számának növekedése pozitív hatást gyakorolt a lelkipásztorkodásra is,
hiszen az épületek nemcsak a tanításnak, orvosi rendelőnek, gyógyszertárnak,
közigazgatási kirendeltségnek adtak helyet, hanem a hozzájuk épített kápolnákkal,
gyóntatóhelységekkel, oltárfülkékkel pasztorációs célokat is szolgáltak. Hanauer püspök
számos templomot adott a tanyavilágnak, és új lelkészségek alapításával igyekezett
enyhíteni a helyi lakosság lelki ínségét.319 Jelentős hitéleti eseményt jelentettek a
korszakban az alföldi katolikus nagygyűlések. Az 1923-as második nagygyűlést

megholt férfiért. Pléhkereszt közepébe ragasztott ostya előtt hajtottak térdet, amit elkoboztak, de újat
eszkábáltak. Úrnapján ezt a keresztet vitte az előbb említett öregasszony. Egy öregember csengetett, az
asszony a nép felé mutatta a keresztet, mire a nép térde hullt és mellét verve háromszor ismételte Jézus nevét.
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Kecskeméten rendezték jelentős egyházi és közéleti személyiségek részvételével. 320 Az
esemény sikerén felbuzdulva Hanauer javaslatára 1924 és 1936 között 16 alkalommal
tartottak katolikus napokat az egyházmegye alföldi nagyvárosaiban. 321
A tanyasi lelkipásztorkodást az 1930-as zsinati törvénykönyv az igehirdetés
speciális területeként kezelte, és külön alfejezetben tárgyalta.322 Kiemelte, hogy a nagy
alföldi tanyavidékek általában a közelmúltban népesedtek be, lakóik különböző vidékekről
települtek be, ezért még nem alakult ki közöttük összetartó erő. A lakosság gazdákból,
bérlőkből vagy cselédekből áll, akik elszórtan élnek, és a maguk vagy gazdáik birtokain
gazdálkodnak. Lakóhelyüket gyakran változtatják, aminek következtében a tanyák nem
rendelkeznek állandó lakossággal. A zsinat irányelveket fogalmazott meg a tanyavidéket
ellátó lelkipásztorok számára. Gondoskodniuk kell arról, hogy a községüktől 6–10 km-nél
távolabb élő hívők is gyakrabban vehessenek részt szentmisén, és elvégezhessék húsvéti
gyónásukat. A tanyákon istentiszteleti központokat kell létrehozni, amely célból igénybe
vehetők a tanyasi iskolák, később pedig tanyai kápolnákat, szükségtemplomokat kell
létesíteni. A plébános köteles a területén lévő tanyasi iskolákat évente egyszer
meglátogatni.323
A második egyházmegyei zsinatra a tanyavidék problémáinak megoldására Sztriha
Kálmán kiskundorozsmai esperes-plébános dolgozott ki javaslatot. Az esperes beadványa
ugyan nem került a zsinati dekrétumok szövegébe, de a szinódus megbízta őt egy emlékirat
kidolgozásával, amelyet Hanauer által kívánt a magyar kormány elé terjeszteni. 324 A
memorandum számba veszi az elmúlt évtized eredményeit, a tanyavilág lelki és kulturális
felemelése érdekében tett egyházi és kormányzati intézkedéseket. A fő problémát abban
látja, hogy a kormány, a közigazgatás nem reagált megfelelő módon az utóbbi évtizedek
változásaira. Sztriha plébános az Alföld vallási-kulturális felemelésében nagy jelentőséget
tulajdonít Hanauer püspöknek, aki az Alföldön templomokat építtetett és lelkészségeket
hozott létre, elősegítve ezáltal számos tanyaközpont megalakulását. A dorozsmai esperes a
váci püspök emlékiratának eredményként értékeli Klebelsberg alföldi iskolaépítési
programját is. Hivatkozik az 1921-es kecskeméti tanyakongresszusra, majd egy 1926-os
320
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budapesti országos értekezletre, ahol különféle társadalmi feladatok megoldásáról
tárgyaltak, és külön szakosztály foglalkozott a tanyakérdéssel. Sztriha plébános ezt
követően statisztikai adatok segítségével igyekszik képet adni a tanyavilág, kulturális,
gazdasági és vallási elmaradottságáról hangsúlyozva, hogy a tanyakérdés megoldása
nemzeti feladat. Vallási szempontból azért sem tűr halasztást a tanyakérdés megoldása,
mert a templomtól távoli tanyákon babonás, pogány vallási gyakorlatok terjednek. 325 A
helyzetet nem oldja meg, hogy a közeli anyaközség plébánosa havonta egyszer
istentiszteletet tart a plébániájához tartozó tanyákon. Az igazi megoldást egyházi
szempontból a lelkészségek felállítása jelenti.
Az emlékirat azt is szükségesnek tartja, hogy a közigazgatás reagáljon az elmúlt
évtized változásaira. A tanyasi embernek ne kelljen több tíz kilométereket utaznia,
gyalogolnia közigazgatási ügyeinek (pl. anyakönyvezés) elintézéséhez. A kialakult
tanyaközpontokban közigazgatási kirendeltségeket kell felállítani. Az esperes megemlíti a
belügyminisztérium

33.307/927.111.

B.M.

számú

körrendeletét

a

tanyavilág

közigazgatásának megjavításáról, ami elvben előírta azt, hogy ahol a szükséges feltételek
megvannak, ott a tanyaközpontok alakuljanak községekké. Ahol ez nem lehetséges, ott
közigazgatási tisztviselőt rendeljenek ki. A rendeletet az illetékes önkormányzatok
azonban ellenérdekeltségük miatt vonakodtak végrehajtani. A tanyakérdés rendezését
éppen ezért az emlékirat csak a törvényhozás útján véli megoldhatónak: „a zsinaton
egybegyűlt alföldi városok és községek lelkipásztorainak egybehangzó véleménye alapján
ezen nagy horderejű kérdést a községi képviselőtestületek útján nem, hanem csakis a
törvényhozás útján és pedig külön szervnek, a tanyai kormánybiztosságnak felállítása
által” lehet megoldani. Sztriha hivatkozik a francia példára, ahol az első világháború alatt
elpusztult területek reorganizálására külön újjáépítési minisztériumot állítottak fel, aminek
tevékenysége igen látványos eredményeket hozott. Sajnálatos módon a memorandum
további sorsáról, esetleges képviselőházi vagy kormányzati visszhangjáról eddig nem
került elő dokumentum.
Hanauer az emlékiratokban lefektetett alapelveknek megfelelően látott hozzá az
alföldi lelkipásztorkodás átszervezéséhez. Már 1921-ben új lelkipásztori állomásokat
létesített a szolnoki vártemplomhoz kapcsolódóan, majd a városhoz közeli Farmoson, a
Cegléd közelében fekvő Pilisen, a Kecskemét környéki Szabadszálláson, és a Pest közeli
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Vecsés- és Ehmann-telepen.326 Az állomások exposituraként jöttek létre, melyek
amennyiben önálló lelkészük, templomuk és plébániaépületük lett curatia, majd plébánia
rangjára emelkedhettek. Hanauer 1920 és 1941 között összesen 46 új plébániát, curatiat
(lelkészséget) vagy expositurát (helyi káplánságot) állított fel, 81 település kapott új
templomot vagy kápolnát, 61 pedig kultúrházat.327 A tanyasi lelkipásztorkodás
legjelentősebb központjává a váci egyházmegyében Kecskemét vált. A korszakban a város
környékén

hét

tanyasi

lelkészséget

(Helvécia,

Ágasegyháza,

Koháryszentlőrinc, Lakitelek, Szentkirály, Hetényegyháza) állítottak fel.
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Szabadszállás,

6. Váci papok a politikában
A 19. század végétől meginduló

– a politikai katolicizmus pártokká

szerveződésében, a katolikus hitélet, egyesületi élet és sajtó fellendülésében, a
szerzetesrendek fejlődésében, az egyházi hivatások számának emelkedésében és az egyházi
intézmények

gyarapodásában

megragadható

–

katolikus

megújulást

átmenetileg

megakasztották és ezzel együtt a katolikus egyház társadalmi-gazdasági pozícióit
megrengették a vesztes világháborút követő forradalmi események, valamint a vallással és
annak intézményeivel szemben kifejezetten ellenséges Tanácsköztársaság. Az őszirózsás
forradalom által hatalomra segített Nemzeti Tanács programjában már szerepelt az állam
és egyház szétválasztásának szándéka és az egyházi birtokok államosítása, azonban a
súlyos bel- és külpolitikai helyzetben ennek megvalósítását későbbre halasztották, és az
első hónapokban a katolikus egyházzal csak mérsékelten konfrontálódtak.328 Az 1919
januárjában megalakuló Berinkey-kormány már határozott lépéseket tett a szeparáció felé.
A kormány katolikus ügyekért felelős kormánybiztosát, Persián Ádámot 1919 és 1922
között egy elhúzódó eljárásban marasztalták el, többek között Mikes János szombathelyi
püspök politikai üldözéséért és a szombathelyi javadalom megkárosításáért. Az 1919.
március 21-én hatalomra kerülő proletárdiktatúra az állam és egyház szétválasztását már
igyekezett a maga teljességében keresztülvinni.329
A Tanácsköztársaság kikiáltásával az egyházak minden közjogi kiváltsága megszűnt,
politikában,

gazdaságban,

kultúrában

és

sajtóban

elfoglalt

korábbi

pozícióik

megrendültek.330 Az új alkotmány kimondta, hogy a proletárhatalom azzal védi a dolgozók
lelkiismereti szabadságát, hogy teljes mértékben szétválasztja az egyházat az államtól, az
iskolától és garantálja számukra a vallás szabad gyakorlását. Intézkedéseiben a
proletárhatalom kendőzetlenül az egyházak gazdasági és társadalmi bázisának teljes
felszámolására törekedett, amelynek végrehajtására felállította a többféle néven is működő
Vallásügyi Likvidáló Hivatalt.331 A Forradalmi Kormányzótanács a katolikus iskolákat
államosította, az egyesületeket feloszlatta, az egyházi sajtó és kiadóvállalatokat lefoglalta,
az egyház tevékenységét a templom falai közé igyekezett szorítani. Az iskolák mellet sor
került az egyházi könyvtárak, 1919 áprilisában az egyházi levéltárak államosítására is,
328
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majd egy hónappal később állami tulajdonba vették a 100 holdat meghaladó egyházi
birtokokat.332 A katolikus papság nyilvános politikai tevékenységet nem folytathatott és a
hatalom részéről állandó zaklatásnak volt kitéve. A proletárdiktatúra bukását követően
román csapatok szállták meg az ország fővárosát, valamint a Dunától keletre eső területeit,
így a váci egyházmegyét is. A tanácskormány bukását a katolikus egyház érthető módon
örömmel és megkönnyebbüléssel fogadta. A Peidl Gyula szociáldemokrata kormányát
augusztus 14-én követő Friedrich-kabinet első ígéretei között szerepelt az egyházi javak
visszaadása, valamint az egyházak Tanácsköztársaság alatti sérelmeinek kivizsgálása. 333
A politikai-gazdasági bizonytalanság éveit követően a húszas évek első felétől
konszolidálódó polgári politikai berendezkedés a keresztény-nemzeti ideológiára épült, és
a katolikus egyházra, mint természetes szövetségesére tekintett. 334 A nemzet újjáépítését a
keresztény erkölcs alapjain kívánta keresztülvinni, és a liberalizmusra, kommunizmusra, és
kezdetben

a

szociáldemokráciára

is

ellenségként

tekintett.

A

Horthy-korszak

egyházpolitikája részben helyreállította a katolikus egyház dualizmus kori közjogi
kiváltságait,

politikai,

kulturális

és

gazdasági

pozícióit,

részben

kitágította

szerepvállalásának lehetőségeit.335 A katolikus egyház számára a korszak olyan politikai
klímát teremtett, amely – Mária Terézia uralkodása óta egyedülálló mértékben – szabad
teret engedve lehetővé tette a dualizmus utolsó két évtizedében megindult megújulási
folyamat kibontakozását.336
A katolikus egyház fontos és aktív szerepet játszott a korszak politikai életében.
Közéleti aktivitásának és a hatalomból való részesedésének lényeges területét képezte a
törvényhozó munkában való részvétele. A főpapság – megyéspüspökök, kanonokok,
nagyprépostok – az 1918-ig működő főrendiházhoz hasonlóan felállított felsőházba337 a
korszakban 18, majd a területi változások következményeként 24 tagot delegált.338 A
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vármegyék és törvényhatósági jogú városok választás útján további klerikusokat jutattak be
a felsőházba, létszámuk a korszakban hat-hét körül mozgott.339 A nemzetgyűlésbe,
valamint 1927-től a képviselőházba elsősorban az egyházi közép- és alsóréteg soraiból –
kanonokok, esperesek, plébánosok – választás útján kerültek be egyházi személyek.
Számuk hat és tíz között mozgott, majd az 1939–1944-es parlamenti ciklusban 14-re
emelkedett. A kormánypárti papképviselők száma kettő és négy között, a kereszténypárti
kormánytámogatóké kettő és kilenc között, az ellenzékieké egy és három között alakult. A
katolikus papság a végrehajtó hatalomban is képviseltette magát, hiszen a korszakban Vass
József kalocsai nagyprépost 1920–1921-ben a népjóléti, 1921–1922-ben a vallás- és
közoktatásügyi, majd 1922 és 1930 között a népjóléti és munkaügyi tárcát töltötte be.
Utóda a népjólét és munkaügy, majd a vallás- és közoktatásügy élén Ernszt Sándor váradi
kanonok lett.340 Rajtuk kívül további prelátusok teljesítettek szolgálatot a Vallás- és
Közoktatásügyi Minisztériumban, a Külügyminisztériumban, valamint tábori püspökként a
Hadügyminisztériumban.341
A váci egyházmegyét az 1918-as őszirózsás forradalom, majd a Tanácsköztársaság
nehéz helyzetben találta. Gróf Csáky Károly Emmánuel váci püspök súlyos betegég után
1919. február 17-én elhunyt, és – amint ez korábban már kifejtést nyert – a püspöki szék a
főkegyúri jog gyakorlásának tisztázatlansága, valamint a zűrzavaros bel- és külpolitikai
helyzet következtében hét hónapig betöltetlen maradt. A papi fegyelem meglazult, többen
csatlakoztak a Csáky püspök által egyébként jóváhagyott Papi Tanácshoz. 342 A
proletárdiktatúra alatt az egyházmegye területén tragikus események játszódtak le.
A tanácshatalom bukása után hatalomra kerülő, majd konszolidálódó Horthyrendszerben a váci egyházmegyés papok közül csak kevesen jutottak szerephez az
országos politikában. Kormányzati pozíciót egyikük sem töltött be. A felsőháznak Hanauer
püspök hivatalból tagja lett, de mérsékelt politikai aktivitás jellemezte, hasonlóan a
Kecskemét törvényhatósági jogú városa által megválasztott Révész Istvánhoz, aki tábori
püspöki kinevezése miatt mindössze egy esztendőn át lehetett a ház tagja. Velük
ellentétben a korszak egyik legaktívabb felsőházi prelátusának bizonyult Kolossváry
Mihály váci

plébános

majd nagyprépost,

339
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törvényhatósági bizottsága választott be a felsőházba. Az 1931–1935-ös ciklusban Csík
József újpesti plébános is tagja lett a háznak, akit szintén Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye
törvényhatósági bizottsága választott be a Parlamentbe. A keresztényszocialista párt- és
szakszervezeti vezetés élvonalába tartózó plébános politikai aktivitásának igazi színtere
azonban a nemzetgyűlés, majd a képviselőház volt, ahol több ciklusban is mandátumhoz
jutott. A nemzetgyűlésnek 1922 és 1927 volt egy másik váci egyházmegyés tagjai is,
Lévay Mihály abonyi plébános személyében, aki azonban 1927-ben visszavonult a
politikától. Számos lelkipásztor kapcsolódott be a vármegyei, városi, illetve községi
politizálásba. Az 1921-es egyházmegyei zsinat külön memorandumot intézett a
nemzetgyűléshez, amely azt kívánta elérni, hogy a plébánosok hivataluknál fogva törvényi
szabályozás által legyenek tagjai a városi és községi képviselőtestületeknek. Ezt a célt
ugyan nem sikerült elérni, de az 1929. évi XXX. törvénycikk a törvényhatósági
bizottságokban biztosította a bevett felekezetek képviselőinek a hivatali alapon történő
részvételt a törvényhatóság területén elért számarányuknak megfelelően.343 A vármegyei
politizálásban nem kis szerepet játszott a protestáns felekezetekkel való rivalizálás, amely
tetten érhető a megyéspüspök és a politikai szerepet vállaló lelkipásztorok levelezésében.
A fejezet a fenti szempontok szerint kíván kitérni a váci egyházmegyés papok politikai
szerepvállalására, amennyiben a Tanácsköztársaság alatt történt fontosabb események
taglalását követően bemutatja az országos politika színterére kilépő egyháziak törvényhozó
tevékenységét, az egyházmegyei zsinatok kapcsolódó dekrétumait és megnyilatkozásait,
majd rávilágít a vármegyei katolikus egyházi politizálás néhány sajátosságára.
6.1. Az egyházmegye 1919-ben
A Csáky püspök halála után bő egy hónappal hatalomra kerülő proletárdiktatúra
alatt a katolikus egyházat számos atrocitás érte az egyházmegye területén. 344 Maróti Lajos,
a váci direktórium szocializáló népbiztosa március 23-án összehívta a város papságát, és
fenyegető hangon ismertette a Tanácsköztársaság egyházpolitikai célkitűzéseit, különös
tekintettel az egyházi vagyon és birtok kisajátítására. A püspöki szék üresedése miatt az
343
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egyházmegyét irányító székeskáptalan üléseire a direktórium állandó megbízottat küldött.
A püspöki palotát március 24-én lefoglalták, és két hetet adtak az egyházmegyei
hatóságnak, levéltárnak és udvari papoknak a kiköltözésre, amelynek folyamán leltárt
készítettek az elvitt ingóságokról. Az épületben a Vörös Hadsereg helyi parancsnokságát
helyezték el, a palota kertjét pedig megnyitották a város lakossága előtt.345 A váci
direktórium májusban túszokat szedett a polgárság és papság soraiból, hogy biztosítsa a
város lojalitását. Az akció keretében letartóztatták Podhorányi József prelátus-kanonokot
is.346 Az egyházi ingatlanok szocializálása nem kímélte a székeskáptalan tagjait sem,
akiket lakásaikból kitoloncoltak, és a kanonokok számára három szobát utaltak ki. A
nagypréposti palotába, valamint a kanonoki házakba az új hatalom prominens személyei
költöztek. A Forradalmi Kormányzótanács rendeletére az egyházmegye ingatlanjai
köztulajdonba kerültek.347
A püspökség területén történt eseményekről az egyházmegyei hatóság 1919
szeptemberében a nehéz közlekedési viszonyok és a szünetelő postaforgalom miatt csak
hiányos ismeretekkel rendelkezett. Tudomásukra jutott azonban Kósa József jászkarajenői
plébános és káplánja Hornyik Károly meggyilkolása.348 Értesültek több papi személy
meghurcolásáról és letartóztatásáról. Három váci egyházmegyés pap a Markó utcai
gyűjtőfogházban raboskodott. Csatári Gusztáv terényi plébános 73 napot, Gyenes Antal
apostagi plébános másfél hónapot, Szabados Gyula péceli lelkész pedig négy hónapot
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VVL, Vác város direktóriumának iratai. 83. szám. Baksay beszámolója szerint a katonaság nem kímélte az
épületet. A püspöki palota szobáit bepiszkították, a levéltár iratanyagát széthányták, majd felfedezték a palota
pincéjében található boroshordókat, és azok „tartalmát a szesztilalom legnagyobb dicsőségére oly mértékben
fogyasztották, hogy holt részegen fetrengtek a szépen berendezett püspöki ebédlőben.” VPKL,
Correspondentiae cum jurisdictione civili, 3086/1919.
346
Az eljárást Egerben is alkalmazta a helyi direktórium. Szmrecsányi Lajos egri érsek április 27-i levelében
igyekezett közbenjárni a túszok érdekében, mire a direktórium elrendelte letartóztatását. Május 4-én a kora
reggeli órákban egy vöröskatonákból álló alakulat jelent meg a főszékesegyházban. Szmrecsányiért jöttek.
Az idős főpapot ellenforradalmi tevékenységgel vádolták és a tihaméri vámháznál található vasúti őrházhoz
kísérték, ahol az ott állomásozó katonai alakulat parancsnokának kívánták átadni. Az ittas állapotban lévő
Baranyai századparancsnok azonban bizonyítékok hiányában elzavarta az érseket. Egri Katholikus Tudósító,
1919. október, 112.; 1920. május, 67–69. old.
347
VVL, Vác város direktóriumának iratai, 83. szám.
348
A két papot 1919. május 4-én gyilkolták meg. A plébános aznap délelőtt tíz órakor még elmondta utolsó
miséjét, majd ezután a községbe előző nap este érkezett vörös különítmény őrizetbe vette. A községházára
kísérték, ahol egy helyi lakos feljelentése alapján azzal vádolták, hogy ellensége a kommunista rendszernek.
Nem sokkal később a két papot hazaküldték. Tizenegy óra körül azonban az alakulat egy tagja egy Manlicher
típusú puskával a kezében megjelent a plébánián és fejbe lőtte Kósa plébánost, majd a segítségére siető
káplánt. A helyiek a félelemtől nem merték a két holttestnek megadni a végtisztességet, ezért a hullák két
napig a plébánián feküdtek. Testüket végül a helyi direktórium május 6-án, trágyás szekéren vitette a
temetőbe. A proletárdiktatúra bukása után 1919. október 28-án maradványaikat Kecskemétre szállították.
Gyilkosaik ellen nyomozás indult, és az elkövetőt Dobák Imre személyében megtalálták. 1920-ban börtönbe
került és a szolnoki törvényszék halálra ítélte. Katolikus Jövő, 1929. 75-76.; Váci Hírlap, 1920. október 24.

101

töltött ott. Perity Imre borsosberényi plébánost a szószéken tett kijelentése miatt
tartóztatták le, és szállították a balassagyarmati fegyházba.349 Fizikailag bántalmazták
Lévay Mihály abonyi plébánost és káplánját. Szelevényben a vöröskatonák tönkretették a
körös-tiszai gátat, és a víz szinte az egész falut elöntötte. A templom és néhány dombra
épült ház kivételével valamennyi épület használhatatlanná vált, a lakosság pedig földönfutó
lett. A plébános káplánjával együtt Szentesre menekült. A proletárdiktatúra idején
forradalmi törvényszék elé idézték, fogságban tartották, vagy pénzbüntetésre ítélték a
következő papi személyeket: Koller Ferenc berkenyei, Tóth Géza lőrinci, Hainiss Dezső
újkécskei, Porubszky János tiszavárkonyi, Perémy Imre tápióbicskei plébánost, Kürti
István tápióbicskei és Rüsch Gyula soroksári káplánt. Bujdosásra kényszerült a
jászszentlászlói, az isaszegi, a turai, valamint a szelevényi plébános. A júliusi harcok
alkalmával – a Vörös Hadsereg sikertelen tiszai offenzívája idején – szobájában halva
találták Czinczák János szentesi káplánt. Bizonytalan, hogy a visszavonuló vöröskatonák
vagy a bevonuló románok ölték e meg.
Nem mindennapi személyes bátorságról tett tanúságot Révész István kecskeméti
plébános, aki megfontolt és józan magatartásával sokak életét mentette meg a diktatúra
alatt. A kecskeméti Historia Domusban így vallott a Tanácsköztársaság alatti
tevékenységéről: „A kommunizmus kitörésének napja próbára tette minden papnak okos
megfontolási képességét, hogy sem az igazság árulója, sem a fegyveres túlerőnek a
lebecsülője ne legyen. Mindig arra törekedtem, hogy egyrészt elveim tisztaságát
megőrizzem, de másrészt könnyelmű az olcsó vértanúságot ne keressem.”350 A plébános
több alkalommal mentett ki személyes közbenjárásával túszokat a direktórium kezei közül.
Amikor a város vörös katonasága sortüzet adott le a templom épületére, személyesen
tárgyalt az alakulat parancsnokával. A diktatúra bukása után több fogoly érdekében szót
emelt a helyi hatóságoknál.
Az egyházi személyek az egész egyházmegye területén folyamatos zaklatásnak voltak
kitéve. A kedvezőtlen körülmények közepette a papság fegyelme meggyengült, az új
hatalom kívánságának megfelelően papi gyűléseket tartottak, néhányan kifejezetten
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szimpatizáltak az új eszmékkel.351 A Tanácsköztársaság bukása után az egyházmegye nagy
részét és Vácot román csapatok szállták meg, akik a püspöki székvárost csak november 13án, 95 nap után hagyták el.352
6.2.Váci papok a törvényhozásban
Az egyházmegyei zsinati törvénykönyvek – természetükből fakadóan – szűkszavúan
írnak a papság politikai szerepvállalásának lehetőségéről. A témát érintő néhány
dekrétumban mindössze általános irányelveket és feltételeket fogalmaznak meg. Az 1921es statútum a papságról szóló fejezetben a közügyekben való részvételt a papság egyházi és
hazafias kötelességének tekinti.353 A közéleti szereplés azonban nem mehet a lelkipásztori
munka rovására. A lelkipásztor nem bonyolódhat politikai pártoskodásba, nehogy ez által
hívei egy részével szembekerüljön, a katolikus politikát azonban támogatnia kell.
Törvényhozó testületnek csak az egyházmegyei hatóság engedélyével lehet tagja.
Amennyiben más egyházmegyéhez tartozó választókerületben lép fel, akkor a helyi
egyházi hatóságtól is engedélyt kell kérnie. Az 1930-as statútum szó szerint átvette az első
egyházmegyei szinódus vonatkozó dekrétumát.
A váci egyházmegye papjai közül csak kevesen léptek ki az országos politizálás
színterére. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926. évi XXII. törvénycikk alapján a
megyéspüspökök hivataluknál fogva tagjai lettek a parlament második kamarájának. Az
1927-ben felállított felsőháznak a korszakban négy tagja került ki a váci papság soraiból:
Hanauer Á. István váci püspök hivatalánál fogva, Révész István kecskeméti plébános
Kecskemét törvényhatósági jogú város választott képviselőjeként, Kolossváry Mihály váci
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Vesselkovszky Gyula tápiószelei segédlelkész a források szerint egyike lehetett a szimpatizánsoknak. A
nagykátai járás főszolgabírája Ráday Gedeon kormánybiztos-főispánhoz írt levelében panaszt tett
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plébános, majd nagyprépost és Csík József újpesti plébános Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye választott képviselőjeként.
Hanauer püspök – számos bizottsági tagsága ellenére – mérsékelten vette ki a részét a
törvényalkotás munkájából.354 A felsőház 1927–1931-ig tartó ülésein a váci püspök
mindössze két alkalommal – egy bizottsági és egy plenáris ülésen – emelkedett szólásra.
Először 1927. május 9-én a Közoktatásügyi Bizottság polgári iskolákról, külföldi magyar
intézetekről és a magasabb műveltség célját szolgáló ösztöndíjakról szóló törvényjavaslat
vitájához szólt hozzá.355 Később a felsőház 1927. november 25-i ülésén a március 15-e
ünnepé nyilvánításáról és Kossuth Lajos örök érdemeinek törvénybeiktatásáról szóló
javaslatok együttes vitájában kérelmezte, hogy 1920. november 13-át, a trianoni
békeszerződés becikkelyezésének és az ország szétszabdalásának napját nemzeti
gyásznappá nyilvánítsák.356 A második és harmadik – 1931 és 1939 közötti – ciklusokban
egyetlen alkalommal sem szólalt fel. Élete utolsó éveiben – 1939 és 1942 között – súlyos
betegen is tagja maradt a felsőháznak, azonban az ülések nagy részén már nem tudott
megjelenni. Az elhunyt váci főpásztorról Széchenyi Bertalan elnök a felsőház 1942.
február 6-i ülésén emlékezett meg, méltatva mély hivatástudatát és lelkivezetői
képességeit.357
Révész István tábori püspöki kinevezése miatt mindössze egy évig lehetett tagja az
országgyűlés felsőházának. A váci születésű Révészt 1885-ben szentelték pappá. 358 Rövid
fóti káplánkodást követően 1888-ban Dunakeszi plébánosa lett, ahol aktív közéleti
tevékenységet folytatott.359 A hitélet megújítása céljából 1890-ben megalapította a Jézus
Szíve Társulat helyi szervezetét, majd 1899-ben a Hitelszövetkezetet, amely a jégeső által
kárt szenvedő családokon igyekezett segíteni. A katolikus értelmiséget a Katolikus Körben
fogta össze, amelynek házat építtetett. Plébánossága alatt a dunakeszi iskola is új épületet
kapott. Lelkipásztori tevékenysége mellett fiatal papként kilépett az országos politika
színterére is. Tagja lett az 1895-ben alakult Katolikus Néppártnak, amely a politikai
354
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agitációban igyekezett kamatoztatni Révész kitűnő szónoki képességeit. Az 1896-os
országgyűlési választásokon a párt a váci kerületben indította. A kormánypárti jelölt
azonban pótválasztáson fölé tudott kerekedni, így nem szerzett mandátumot. Révész
számára csalódást jelentett a választási vereség, különösen annak korrupt körülményei, így
a választási küzdelmekben később már nem indult. A váci kerületben 1903-ban számára
felajánlott mandátumot is elutasította.
Bogyó Pál plébános 1906-os halálát követően adminisztrátorként került Kecskemétre,
majd Csáky püspök 1907-ben plébánossá nevezte ki.360 A városban eltöltött húsz év alatt
lelkipásztori és közéleti tevékenysége révén országos ismertségre tett szert. Jelentős
szerepet vállalt az alföldi tanyavilág lelkipásztori ellátásának megszervezésében, számos
egyesületet alapított, több szerzetesrendet telepített le. Része volt a Kecskeméti Napló
megindításában és a Katholikusok Lapja szerkesztésében.361 Kecskeméti plébánosként
tagja volt a város törvényhatósági bizottságának, amely 1927-ben a felsőház tagjává
választotta.
A felsőházban beválasztották a Közoktatásügyi és a Naplóhitelesítő Bizottságba. 362
Rövid felsőházi tagsága alatt egy alkalommal szólalt fel. Az 1927/1928-as év
költségvetésének 1927. június 22-i tárgyalása alkalmával az alföldi népoktatásról szólva
rámutatott a térség elmaradottságának okaira, majd bírálta a korábbi kormányok
közömbösségét a jelenséggel szemben.363 A kecskeméti plébános véleménye szerint a
dualizmus alatt politikai megfontolásokból inkább az ország nemzetiségek által lakott
perifériáját támogatták. Utalt Kecskemét helyzetére, ahol 1915-ig nem volt női szak- vagy
középiskola, de volt ilyen Brassóban, Nagyszebenben, és néhány ezres nemzetiségi
városokban. A Tisza-kormány nem támogatta a kecskemétiek kérését iskolaépítés
ügyében. A katolikusok erre összefogtak a reformátusokkal és két-két felekezeti női szakés középiskolát építettek. Az Alföld elmaradottsága különösen a falvakon és tanyákon
szembetűnő. Révész utalt az 1913-as katolikus nagygyűlés alkalmával mondott beszédére,
amelyben felhívta a figyelmet az alföldi nép kulturális elhanyagoltságára, amely az iskola,
a templom, a tanító és a pap hiányában, valamint az analfabetizmusban ragadható meg
leginkább. Örömének adott hangot ugyanakkor a Bethlen-kormány alföldi tanyavilágot
felzárkóztatni kívánó intézkedései kapcsán, amely által 1926-ban 361 alföldi iskolát adtak
360
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át, azonban osztotta azt a véleményt, hogy még legalább ezer népiskolára lenne szükség. A
kultuszminisztert kérte a tanítók, a süketnémák és tanáraik helyzetének javítására.
Ugyancsak ebben a beszédében érvelt az oktatás, a szociálpolitika, valamint a települések
költségvetési támogatása mellett.
A kecskeméti plébános hamarosan rágalmazási botrányba keveredett, amelynek
hullámai a főrendi házat is elérték.364 A kormányzó Egységes Párt 1927. május 22-i
kecskeméti nyilvános gyűlésén ugyanis beszédében heves kritikával illette a Függetlenségi
48-as Pártot, amit véleménye szerint súlyos felelősség terhel az 1918-as októberi
forradalom kirobbanása miatt, valamint az 1919-es proletárdiktatúra létrejöttében. A párt
soraiból került ki ugyanis az eseményekben kulcsszerepet játszó Károlyi Mihály és Hock
János. Révész ezért arra figyelmeztette hallgatóságát, hogy amennyiben a 48-as Párt
győzne, akkor könnyen visszahozhatná a kommunizmust. A beszéd elhangzása után
Horváth Mihály Kecsemét országgyűlési képviselője, valamint a kecskeméti felsőkerületi
Függetlenségi 48-as Párt és népkör feljelentést tett Révész István ellen rágalmazás miatt. A
kecskeméti királyi járási bíróság az ügyben a budapesti királyi főügyészhez fordult, aki
kérte a felsőház Mentelmi Bizottságát, hogy függessze fel a kecskeméti plébános mentelmi
jogát. A bizottság november 18-i ülésén tárgyalta az ügyet, és Degré Miklós
előterjesztésére úgy határozott, hogy nem függeszti fel a Révész mentelmi jogát. A
rágalmazás ténye ugyanis csak a feljelentésből, ill. a Függetlenségi 48-as Párt
jegyzőkönyvéből derül ki, és más objektív bizonyítékot a feljelentők nem tudtak csatolni.
Révész Istvánt 1928-ban XI. Piusz pápa tábori püspökké nevezte ki, és felsőházi
mandátuma ezzel megszűnt.365 Az új püspök azonban 1929. február 14-én elhunyt,
érdemeit Wlassics Gyula elnök a felsőház 1929. február 14-i ülésen méltatta.366
A felsőház váci klerikusai közül kétség kívül Kolossváry Mihály bizonyult a
legaktívabbnak. Közéleti pályafutását kiskunfélegyházi plébánosként kezdte, ahol
megalapította a Közművelődési Egyletet, majd létrehozta a Constantinum leánynevelő
intézetet. Egyházi és közéleti pályája párhuzamosan ívelt felfelé a 20. század elejétől.
Tanított gimnáziumban, tanítóképzőben, elemi és polgári iskolában is. 367 A katolikus
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oktatásügy egyházmegyei ellenőrzésébe 1907-ben kapcsolódott be, amikor Csáky püspök
esperessé és kerületi tanfelügyelővé nevezte ki. Három évvel később váci plébános,
kanonok, és egyházmegyei főtanfelügyelő lett, utóbbi tisztséget több mint húsz évig
töltötte be.368 Tagja lett a katolikus oktatásügy országos irányító testületének, a Katolikus
Tanügyi Tanácsnak, ahol a nőnevelési szakosztály elnökeként tevékenykedett. Országos
hírnévre

különböző

alkalmakkor

–

1906-ban

Rákóczi

fejedelem

hamvainak

hazahozatalakor Kiskunfélegyházán, 1922-ben Petőfi centenáriumi ünnepségén és 1930ban Horthy kormányzóságának tízedik évfordulóján a vármegye képviseletében − mondott
beszédei révén tett szert. Váci plébánosként bekapcsolódott a vármegyei politikai életbe is.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósági bizottsága örökös tagjává, majd 1927ben felsőházi taggá választotta.369 Egyházi karrierje 1933-ban érte el tetőpontját, amikor
váci nagypréposttá, és ezzel együtt általános püspöki helynökké nevezték ki. A harmincas
években a Szent István Társulat igazgatójává választották és tagja lett a váci Országos
Fegyintézet felügyelőbizottságának. Számos vezércikket írt Rákosi Jenő főszerkesztősége
alatt a Budapesti Hírlapnak, amelynek külső munkatársa volt.370 A felsőháznak 1927-től
1944-ig aktív tagja volt, és az egyházi személyek közül az egyik legtöbbet felszólaló. A
bizottsági és plenáris üléseken 1927 és 1944 között 37 alkalommal szólalt fel. 371 Beszédei
– amelyek közül jelen dolgozat a jelentősebb felsőházi felszólalásokra tér ki, mellőzve
Kolossváry bizottsági megnyilvánulásait372 − elsősorban az oktatásügyhöz kötődtek, de
számos alkalommal szólt hozzá gazdasági, pénzügyi, valamint közjogi-közigazgatási
kérdésekhez. 373
A váci kanonok az 1927 és 1931 közötti első ciklusban 15 alkalommal − nyolc
bizottsági és hét plenáris ülésen – emelkedett szólásra.374 Az 1927. május 27-én, a polgári
iskolákról szóló törvényjavaslat általános vitájában mondott hozzászólásában bemutatta a
polgári iskolákra vonatkozó korábbi kormányzati reformtörekvéseket. 375 A kiegyezés óta
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eltelt 60 évben a különböző kormányok számtalan alkalommal igyekeztek a polgári
iskolákat megreformálni, kevés eredménnyel. A gyakorlat megmutatta, hogy a polgári
iskola igen életképes, azonban változtatásra szorul. Eredetileg hat osztályos iskolatípus
volt, de az ötödik és hatodik osztály funkcióját később átvette a gimnázium, ezért szerepét
elveszítette. Kolossváry üdvözölte a törvényjavaslatban, hogy ezt az elsorvadt két osztályt
megszünteti. A váci plébános a polgári iskolát nevezte a legdemokratikusabb
iskolatípusnak, mivel diákjai a kisbirtokos középosztályból és a teljesen vagyontalan
alsóbb társadalmi rétegekből kerülnek ki, és tanulmányaik elvégzését követően ugyanide
térnek vissza. A polgári iskolának nagy jelentőséget tulajdonított a világnézeti harc
szempontjából is, mert az említett társadalmi rétegeket be tudja kapcsolni a nemzeti
művelődésbe, ami által megóvja őket a destrukció szellemétől.
Kolossváry ugyanakkor aggodalmát fejezte ki, hogy a költségvetés nem tudja
biztosítani a polgári iskolai hálózat bővítésének pénzügyi feltételeit, ami veszélyezteti a
törvény végrehajtását. Bírálta, hogy a javaslat ezért bizonyos kompromisszumokra hajlik.
Kifogásolta a koedukációra vonatkozó tételeit, amely véleménye szerint azért került a
szövegbe, mert a kormány attól tart, hogy nem tudja külön felállítani minden szükséges
helyen a polgári fiú- és leányiskolát. A váci plébános oktatási-nevelési szempontból és
erkölcsi alapon is a szeparáció mellett érvelt. Kitért a testnevelés fontosságára is, de
erkölcsi szempontból ellenezte bizonyos polgári leányiskolák azon gyakorlatát, amely
túlságosan nagy hangsúlyt helyez a sportra, ami ellentmond a közfelfogás női ideáljának.
Kifejtette azon véleményét, hogy a leányiskolákban nagyobb hangsúlyt kellene fektetni
azokra a tárgyakra, amelyek a női hivatást érintik. Nem értett egyet azzal a kormányzati
törekvéssel, amely számos tanügyi koncepciót kivesz a polgári iskolák kezéből, és ezeket
központilag igyekszik szabályozni. A vallás- és közoktatásügyi minisztertől az új tanrend
revízióját, és a polgári iskolákban tanító pedagógusok – különösen az életük végéig X.
fizetési kategóriába sorolt szerzetesnővérek − anyagi helyzetének felülvizsgálatát kérte.376
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Az iparfejlesztésről szóló törvényjavaslat 1930. június 3-i általános vitáját
Kolossváry Mihály felszólalása vezette be. 377 Véleménye szerint a törvényjavaslat eleven
cáfolata annak a vádnak, hogy a kormány politikája gyáriparellenes lenne, hiszen a javaslat
éppen a gyáripar nehézségeit szeretné csökkenteni, helyzetét megerősíteni. Szoros
kapcsolatot látott a magyar állami élet konszolidációja és az ipar erősödése között: „Éppen
ezért elmondhatjuk, hogy a magyar állam életének konszolidációja egyet jelentett az ipar
erősödésével és konszolidációjával és az ipar dekadenciája egyet jelentett a magyar
nemzet dekadenciájával.”378 Az ipar és a mezőgazdaság a magyar nemzet történetében –
agrárállam jellege mellett − szorosan összefonódnak, ezért az agrárszférának támogatnia
kell az iparfejlesztést, hiszen ez feltétele a szociálpolitikai egyensúly megőrzésének. A váci
plébános hivatkozott a bolgár, török és lengyel példára, amely esetekben egy agrárállam
iparfejlesztési törvényeket hozott. Rámutatott ugyanakkor a magyar mezőgazdaság
válságára, amely maga után ránthatja az ipart és a kereskedelmet is. Kolossváry bírálta,
hogy a javaslat a modern gazdasági elvek alkalmazását, az ipari racionalizálást, valamint a
városi és nagyközségi iparfejlesztő bizottságok felállítását nem teszi kötelezővé. Üdvözölte
a törvényjavaslat azon pontjait, amelyek a mezőgazdaság fejlesztését, valamint az ipari
munkásság szociális és egészségügyi érdekeit védik. Hangsúlyozta ugyanakkor a kisipar
támogatásának fontosságát, annak szociális aspektusai miatt, és aggodalmát fejezte ki,
hogy a javaslat kizárólag a gyáripar érdekeit tartja szem előtt. A kisiparon leginkább a
hitelkeret bővítése, valamint a forgalmi adó megszüntetése segíthetne. A kisipar kapcsán
történelmi visszatekintésében a gazdasági etika jelentőségére hívta fel a figyelmet.
Rámutatott az iparos ifjúság szellemi, technikai és erkölcsi képzésének fontosságára. Az
ipar fejlesztését az alapoknál kell kezdeni. Véleménye szerint az iparostanonc-iskolák
mellé a gyakorlatiasabb képzés érdekében tanműhelyeket kellene létrehozni. Beszédében
utalt az iparfejlesztés és a munkáskérdés összefüggéseire és XIII. Leó pápa Rerum
Novarum kezdetű enciklikáját ajánlotta a felsőház és a kabinet figyelmébe. A
törvényjavaslatot bírálata ellenére támogatta.
A második – 1931–1935-ig tartó ciklusban –Kolossváry Mihály négy bizottsági és
két plenáris ülésen szólalt fel.379 A felsőház 1933. június 23-i ülésén, a következő évi
költségvetés általános vitájában felszólalásában 380 a közoktatásügyi költségvetés kapcsán
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elsőként a középiskolai reform jelentőségét hangsúlyozta: „a középiskola a nemzet gerincét
képező úri rendnek erkölcsi, szellemi, jellembeli és testi kialakításával foglalkozik”,
amelynek „megreformálása az egész nemzet életirányának reformját jelenti.381” A Hómanféle középiskolai reformot támogatásáról biztosította, és üdvözölte a miniszter azon
elgondolását, hogy szándékában áll a többi iskolatípust is megújítani. Aggodalmát fejezte
ki ugyanakkor a változtatás általános voltát és gyorsaságát illetően, amely súlyos
áldozatokat kíván az államtól és a társadalomtól. A váci kanonok szerint célszerűbb lenne a
reformokat lassan bevezetni: „inkább tartom szerencsés elgondolásnak az iskolai
reformoknál a progresszíve, lépésről-lépésre haladó átalakítást ahelyett, hogy minden
régit egyszerre lerombolva, egy új közoktatási világot teremtsünk magunk körül.382” A
népoktatás reformját véleménye szerint meg kell előznie a tanítóképzés reformjának, ahol
hatékonyabbá kell tenni a mezőgazdasági képzést. A tanítókat fel kell vértezni megfelelő
szociológiai ismeretekkel is, amelyek képessé teszik őket a falusi, tanyai közösségek
nemzeti irányú nevelésére. Üdvözölte a kultuszminiszter törekvését a tankönyvek olcsóbbá
tételét illetően, valamint a költségvetés kapcsán a kormány takarékossági intézkedéseit.
Kifejtette azonban, hogy a honvédelem és a „valláserkölcsi alapokon nyugvó” közoktatás
költségeinek lefaragása a nemzet biztonságát veszélyezteti. Utóbbi kapcsán utalt a
klebelsbergi kulturális fölény gondolatára, amely a hatékony és erős közoktatás nélkül
elképzelhetetlen. Kolossváry szerint rendezni kell a felekezeti iskolák és tanítók
finanszírozását. Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk biztosította a felekezeteknek, hogy a
híveik által fizetett adóból iskolákat tartsanak fenn. A gazdasági-társadalmi környezet
azonban jelentősen megváltozott, és az a társadalmi réteg, amelyre a törvény a felekezeti
iskolák fenntartásában épített, a gazdasági válság következtében fizetésképtelenné vált.
Ezért szükséges a finanszírozás újragondolása. A törvényjavaslatot azonban a fenti
észrevételekkel elfogadta.
A középiskolákról szóló 1934. évi XI. törvénycikket a felsőház 1934. május 3-i
ülésén tárgyalta. Az időközben váci nagypréposttá kinevezett Kolossváry Mihály
üdvözölte a valláserkölcsi alapokon nyugvó középiskolai nevelési koncepciót, és bizalmát
fejezte ki aziránt, hogy a végrehatási utasítások – a múltbeli tapasztalatokkal ellentétben −
az elképzeléseket következetesen fogják megvalósítani.
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A középiskolai törvény

azonban csak akkor lehet eredményes, ha bírja a társadalom támogatását, és más
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törvényekkel is megerősítik. A prelátus ennek kapcsán súlyos társadalmi problémaként
szólt a házasság válságáról, valamint a vasárnap és az ünnepek szekularizációjáról,
amelyek negatív módon befolyásolják az oktatói-nevelői tevékenységet, hiszen a diákság
ezekről mást tanul az iskolában, és mást tapasztal meg otthon. Bírálta a törvényjavaslat
kerettörvény jellegét, és a 38. §-át, amelynek értelmében a felsőoktatásba jutás feltételeit a
kultuszminiszter az államfő jóváhagyásával bármikor módosíthatja. Negatív jelenségnek
tartotta az egyetemeken a középosztály gyermekeinek alulreprezentáltságát. Üdvözölte a
kultuszminiszternek a közoktatás minden ágazatát célzó reformtörekvéseit, különösen a
polgári iskola megújítását tartotta szükségesnek, ahol a tananyagot az iskola sajátos
céljainak megfelelően kellene átalakítani. Támogatta az osztályfőnöki óra bevezetését a
polgári fiúiskolákban is.384 Kérte továbbá a törvényhozást, hogy a javaslatból töröljék a
magánszemélyek iskolafenntartási jogát, mert a magániskolákat igen nehéz ellenőrizni. A
törvényjavaslatot mindezekkel együtt elfogadta. Hóman Bálint kultuszminiszter az utóbbi
javaslat kapcsán kifejtette, hogy az új törvény értelmében minden iskola nyilvános lesz, így
a magániskolák iránti igény meg fog szűnni.
A harmadik ciklusban – 1935 és 1939 között Kolossváry nyolc bizottsági és három
plenáris ülésen emelkedett szólásra.385 Beszédeinek többsége ebben a ciklusban is oktatási
törvényjavaslatok vitájához kapcsolódott.386 A költségvetési vita folyamán – 1936. június
19-én − üdvözölte a kormány törekvéseit – Hóman Bálint kultuszminiszter berlini
látogatása kapcsán − a magyar kultúra külföldi megismertetésére vonatkozóan.387
Rámutatott arra, hogy a népoktatás 7–8. osztályig való kiterjesztésének – bár örvendetes
lenne – nincs meg a pénzügyi fedezete. Ezt követően felhívta a kormány figyelmét a
népoktatás néhány problémájára. A fővárosi gyermekek harmada küszködik valamilyen
fertőző betegséggel, a hat éven aluli gyermekek között nagy a halandóság, az ország
lakosságának tíz százaléka analfabéta, 1600 községnek nincs könyvtára. Sok gyermek jön
olyan családból, amely egészségtelen lakásban él, egészségtelenül táplálkozik, és
egészségtelen vizet fogyaszt. A kormánynak mindenekelőtt ezeket a problémákat kell
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megoldania, mielőtt nekilát az elemi iskola bővítésének. A pedagóguspálya telítettségével
kapcsolatban megjegyezte, hogy sok diplomás munkanélküli menekül a tanítói pályára,
ahol aztán megtorpannak, és nem tudnak továbblépni. A nagyprépost rámutatott némely
elemi iskola túlzsúfoltságára. A diplomás tanítók elhelyezkedésére, valamint a
túlzsúfoltság felszámolására a megoldást abban látná, ha az elemi iskola alsóbb
évfolyamain párhuzamos osztályokat indítanának. Kolossváry végül a film társadalmi és
oktatásügyi jelentőségére, lehetőségeire hívta fel a felsőház tagjainak figyelmét. Helyeselte
a kultuszminisztérium azon intézkedését, amely a világon elsőként vezette be a kötelező
iskolai filmoktatást.
A felsőház 1938. április 7-én bocsátotta vitára a gyakorlati irányú középiskolákról
és a tanítóképzésről szóló 1938. évi XVI. törvénycikk tervezetét.388 A váci nagyprépost
üdvözölte a reformot, amely a régi alapelvek megtartásával az elméleti tárgyak túlsúlyát
redukálva több gyakorlatiasságot visz a középiskolákba, és a modern nyelvoktatás
bevezetésével kenyérkereseti lehetőséget ad a diákok kezébe. A reformjavaslat bizonyítéka
annak, hogy az oktatásügy figyelembe veszi a társadalmi szükségleteket, és növelni
kívánja a magyar ifjúság munkavállalásának esélyeit. Kolossváry kitért a polgári iskolák
helyzetére is, amelyek véleménye szerint egészséges fejlődésen mentek keresztül. Örömét
fejezte ki a tanítóképzés reformját illetően, amely egyrészt alaposabb képzésben kívánja
részesíteni a tanítókat, másrészt pedig számukat a társadalmi szükséglethez igyekszik
igazítani. A reformjavaslat előnyének tartotta, hogy az egyház iskolafenntartói jogát
csorbítatlanul hagyja.

Kitért a felekezeti iskolák nehéz helyzetére is, majd hangsúlyozta

az iskola és a család együttműködésének fontosságát, mint a sikeres nevelés zálogát.
Az 1939–1944-ig tartó negyedik ciklusban Kolossváry Mihályt a korábbiakhoz
képest mérsékeltebb felsőházi aktivitás jellemezte. Ebben az időszakban a bizottsági
ülésekről gyakran hiányzott, és mindössze három alkalommal szólalt fel. Plenáris üléseken
szintén három alkalommal emelkedett szólásra, amelyek közül kettő vonatkozott az
oktatáspolitikára, egy pedig a közéleti visszaélésekre. A felsőház 1940. június 26-án
tárgyalta az iskolázási kötelezettségről és a nyolcosztályos népiskoláról szóló 1940. évi
XX. törvénycikk tervezetét, amit a váci nagyprépost örömmel fogadott, és a magyar
népoktatás

mérföldkövének

nevezett.389

A

valláserkölcsi

nevelés

szempontjából

előnyösnek vélte a népiskola két osztállyal történő kibővítése, mert a diákságot igen
388
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érzékeny korban az iskolában tartja. Hangsúlyozta, hogy az új oktatási rend sikere azon
múlik, hogy sikerül e beleilleszteni a gazdasági életbe, mivel a népiskolákban tanulók
többsége mezőgazdaságból élő családból érkezik. A tananyagot véleménye szerint nem
bővíteni kell, hanem az újabb két tanév figyelembevételével arányosan elosztani.
Fontosnak tartotta beszédében megemlíteni azt a célt, hogy az elemi iskolába járó diákok
gyakorlati mezőgazdasági ismeretekkel felvérteződve hagyják el az iskola padjait.
Véleménye szerint a kormánynak egyenlősíteni kellene a népiskolai teherviselést,
amelynek vonatkozásában az egyes községek között óriási különbségek vannak.
Az 1940. augusztus 30-a előtti államterületre vonatkozó 1941. évi állami
költségvetésről szóló 1940. évi XXXV. törvénycikk plenáris vitájában üdvözölte a
kormány azon törekvését, amellyel kulturálisan felzárkóztatni igyekszik a visszatért
területeket.390 A költségvetési vitában a közoktatás vonatkozásában fejtette ki véleményét.
Meglátása szerint a területi visszacsatolásokkal a közoktatás súlya és jelentősége
megnövekedett. Örömét fejezte ki, hogy a kormány jelentős anyagi forrásokat bocsát a
közoktatás rendelkezésére. Rámutatott ugyanakkor arra, hogy bizonyos adóalanyok,
természetes és jogi személyek nem veszik ki részüket kellő mértékben a kultúrterhek
viseléséből, ami hátráltatja a népoktatás fejlesztését. Beszédében kiemelte, hogy örül a
kultuszminiszter elismerő szavainak, amelyek szerint a magyar identitás megőrzésében
Erdélyben kulcsszerepük volt a felekezeti iskoláknak. Elismerését fejezte ki a kormány
azon törekvései iránt, amelyek a társadalom alsóbb rétegeinek felemelését célozzák, és a
tehetséges ifjakat támogatják. Az 1868 óta hozott oktatáspolitikai törvények nagy
hibájának tartotta, hogy nem fordítottak kellő figyelmet a gyakorlati képzésre, és
végrehajtási utasításaik nem mindig hozták meg a kellő eredményt. Dicsérte az elmúlt évek
oktatáspolitikáját, amely gyakorlatiasabbá tette az oktatást, és jelentős mértékű haladást
tapasztalt az iparostanoncok valláserkölcsi nevelésében is. Véleménye szerint az iparos
szaknyelvet magyarosítani kellene. Felhívta a figyelmet a fogyatékosok intézményeinek
támogatására, és dicsérte a gyógypedagógusok hivatását, felszólalt az álláshalmozás ellen.
A váci nagyprépost 1942. június 9-én az egyes közéleti visszaéléseket büntető
rendelkezésekről szóló 1942. évi X. törvénycikk plenáris vitájában a valláserkölcsi nevelés
fontosságát hangsúlyozta.391 Kérte, hogy a büntető intézkedéseket terjesszék ki az egész
magyar társadalomra, amit a Radocsay László igazságügyminiszter kilátásba is helyezett.
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A nemzetgyűlésben, illetve a képviselőházban két váci egyházmegyés pap – Csík
József újpesti káplán, majd plébános, valamint Lévay Mihály abonyi plébános – szerzett
mandátumot.392 Csík József 1922 és 1931 között a keresztényszocialisták, majd 1935 és
1939 között a kormányzó Nemzeti Egység Pártjának színeiben jutott be az
országgyűlésbe.393 Közéleti pályafutását egészen fiatalon, még újpesti hitoktatóként
kezdte, és jelentős szerepet vállalt a múlt század tízes éveire országos szinten kifulladó
keresztényszocialista mozgalom újpesti, majd országos újjászervezésében. 394 Mozgalmi
munkája mellett 1918-ban a Katolikus Népszövetség titkára lett, és a húszas évek elejétől
élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki. Szerkesztette a Föld Népe, és az újpesti
Katholikus Élet című lapokat, A Nép c. politikai napilapnak pedig főmunkatársa lett.
A kormányzó Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja az 1922-es választások előtt három
részre szakadt, és Csík a Haller által vezetett ellenzéki keresztényszocialistákkal tartott.
Pártja a Sopron vármegyei kapuvári kerületben indította.395 A helyszín Csík párton belüli
elismertségét jelezte, hiszen a keresztényszocialisták Sopron vármegyében rendelkezetek a
legnagyobb befolyással, így az újpesti lelkipásztor nemzetgyűlési mandátuma biztosnak
tűnt.396 A vármegyében Griger Miklóssal és Haller Istvánnal komoly agitációs
tevékenységet végzett, aminek eredményeként a parasztság jelentős része a választásokon
a keresztény agrárszocializmus eszméit felkaroló pártjukat támogatta. Haller Csepregen,
Griger pedig Csornán nyerte meg a választást egységespárti jelölt ellenében. Csík
győzelme azonban a várakozásokkal szemben nem tűnt egyszerűnek, mivel ellenfele a
Kapuváron népszerű korábbi belügyminiszter, a kisgazdapárti Dömötör Mihály volt.397
Csík József végül fölényesen nyert. A választási kampányban 3070 fő ajánlotta, majd 4600
fő szavazott rá, míg Dömötör Mihály 3500 szavazatot kapott. Az újpesti lelkész a
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megalakuló nemzetgyűlés egyik legfiatalabb tagjaként korjegyző lett, majd a Közgazdasági
és a Naplóbíráló Bizottság tagjává választották. Szakterületének a mezőgazdasági és
szociálpolitikai kérdések számítottak. Az újpesti lelkipásztor a Parlament falain belül és
kívül igen aktív, szókimondó, bizonyos esetekben a rendszer bírálatától sem visszariadó,
komoly szervezőkészséggel, tehetséggel bíró politikusnak bizonyult.
A Haller által vezetett keresztényszocialisták 1923 májusában fuzionáltak a Keresztény
Szocialista Földmunkások és Földmívesek Országos Szövetségével, és felvették az
Országos Keresztényszocialista Párt nevet. Az új párt elnöke Haller István, főtitkára Szabó
József lett, Csík József pedig bekerült a párt tizenöt tagú vezetésébe. 398 Az újpesti lelkész a
húszas évek elején nem csak a katolikus pártpolitikában exponálta magát, hanem jelentős
szerepet játszott a keresztényszocialista agrármozgalom újjászervezésére irányuló
törekvésekben

is.399

Kocsán

Károly

néptanító

elnökletével

1919

októberében

újjáalakították a mozgalom falusi rétegszervezetét, a Keresztényszocialista Földmunkások
és Kisgazdák Szövetségét, amelynek főtitkára Csík József lett. A kezdeti próbálkozások a
parasztság szervezésére azonban nem vezettek eredményre, ezért a keresztényszocialista
vezetés erélyesebb eszközökkel kísérelte meg szakszervezeti alapon való szervezésüket,
ellensúlyozandó a kisgazda és szociáldemokrata törekvéseket. A mozgalomnak jelentős
ösztönzést adott az 1921. májusi keresztényszocialista kongresszus, amelyen külön
napirendi pontként szerepelt az agrárkérdés. A téma előadójának Csík Józsefet kérték fel,
aki a nemrég bevezetett Nagyatádi-féle földreformot400 a nincstelen földmunkások
szemszögéből bírálta, és rámutatott, hogy a törvény számukra semmiféle perspektívát nem
kínál. Néhány héttel később a keresztényszocialisták külön földmunkáskongresszust
tartottak, ahol összegezték az eredményeket és meghatározták a követendő célokat. Csík
József szerint ekkor a keresztényszocialista földmunkásmozgalom 27 helyi csoporttal
rendelkezett, amely később 37-re emelkedett. Megszervezésükből az újpesti lelkész is
kivette részét. A mozgalom 1922. március 5-én Föld Népe címmel Kocsán Károly
főszerkesztő vezetésével és Csík József szerkesztésében lapot indított. 401 Radikális
hangvétele miatt a hatóságok többször eljárást folytattak ellene, példányait pedig
lefoglalták.
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Csík József nemzetgyűlési képviselőként több alkalommal szólalt fel a nincstelen
földmunkásság érdekében. Az arató- és cséplőmunkából kimaradt, bizonyíthatóan
rászoruló földmunkások részére 1922. július 12-i interpellációjában hatósági lisztet
követelt.402 Grieger Miklóshoz hasonlóan az agrár-keresztényszocialista irányzat
elkötelezettjeként és vezetőjeként nem tartotta sérthetetlennek a nagybirtokrendszert, és ezt
az álláspontját a nemzetgyűlésben is képviselte. A Nagyatádi-féle földreform többszöri
bírálata miatt súlyos feszültség alakult ki a keresztényszocialisták és a kormánytámogató
Keresztény Nemzeti Egység Pártja között, ami miatt Grieger, Csík és Szabó József 1924ben – a kereszténynek nevezett politikából némiképp kiábrándulva – mandátumuk
visszaadását fontolgatták, ami végül nem következett be.403
Az Országos Keresztényszocialista Párt 1924. december 7-én és 8-án, Budapesten
tartotta éves kongresszusát, amelyen Csík József is felszólalt az agrárszocialisták
képviseletében.404 Jelezte, hogy a hatalom meg akarta akadályozni a keresztényszocialista
kisgazdák szövetségének megalakítását. Beszédében behatóan elemezte a magyar falu
siralmas gazdasági és szociális állapotát. A kialakult helyzetért a kisgazdapártot tette
felelőssé, amely sem a kormányban, sem pedig a parlamentben nem képviseli igazán a
magyar parasztság érekeit. Az MSZDP pedig csak politikai haszonszerzésből agitál
vidéken. A fiatal pap kritikus beszéde az ülésen jelenlévő rendőrtisztviselőt több
alkalommal arra késztette, hogy félbeszakítsa a beszédet, mire a hallgatóság igen izgatottá
vált. A szónok „kárhoztatja, hogy a hatalmon lévők félnek a keresztényszocialistáktól,
mert bennük is a szocialistákat látják.” Csík végül befejezte beszédét, mondván, hogy nem
kívánja provokálni a rendőrséget. Az incidens után a kongresszust gyorsan berekesztették.
Az 1925-ös esztendőben a keresztényszocialisták keményen bírálták a választójogi
törvényjavaslatot. A parlamenti vitában Grieger Miklós kiállt az általános, egyenlő, titkos,
községenkénti és nőkre is kiterjedő közvetlen választójog mellett.405 Véleménye szerint a
kormánypárt által beterjesztett törvényjavaslat az Egységes Párt uralmát biztosítja, és le
akar törni minden ellenzéki mozgalmat. Csík József 1925. május 27-én igen radikális
hangvételű kritikájában szintén elutasította a választójogi törvényt, amit a demokrácia
megcsúfolásának tartott.406 Éles hangnemben bírálta a kormánypártot, amely mintha „meg
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akarná hazudtolni azt a katholikus dogmát, amely egyedül a római pápának juttatja az
infallibilitás gondolatát és azt hiszi, hogy ő is infallibilis, következőleg semmiféle érvet,
semmiféle elvet az ellenzéki oldalról elfogadni nem akar.”407 Véleménye szerint a
kormánypárt vitában tanúsított magatartása a „diktatúra uralomra jutását” és a
parlamentarizmus csődjét jelenti.
Az Egységes Pártot elfogultsággal és elvakultsággal vádolta. Véleménye szerint a
választójogi törvényjavaslatban a kormánypárt érdekei érvényesülnek, ezért eredményezett
heves vitát. Az újpesti lelkipásztor nem értett egyet a fizikai és szellemi munkás
megkülönböztetésével a választójog vonatkozásában. A jogkiterjesztésben – véleménye
szerint – a javaslatnak el kellene menni a legméltányosabb határig. Rámutatott arra, hogy
nem minden esetben az egyszerű ember az oka az iskolázatlanságának, hanem „sokszor az
állam vezető tényezői az okai ennek, akik elfelejtettek iskolákat építeni, például az Alföld
pusztaságán, aminek következtében elzárták ezeket az embereket attól a lehetőségtől, hogy
azt a kulturális fokot, amelyet a választói jog megkövetel, maguknak megszerezhessék.”408
Kifogást emelt az ellen, hogy a kormány nem csak a baloldali, hanem a jobboldali
szervezkedést – a mezőgazdasági munkásság vonatkozásában – is akadályozza.
A törvényjavaslat kapcsán a nők választási jogosultságára, a titkosság kérdésére,
valamint a választások tisztaságára hívta fel a nemzetgyűlés figyelmét. A többségi elven
alapuló választási rendszerrel szemben az arányos választási rendszert támogatta,
amelyben a kisebbségek is képviseletet nyernek, és kevesebb lehetőséget ad a
visszaélésekre. A két rendszer ötvözetét, amely a javaslatot is jellemzi, nem tartotta
szerencsésnek. Csík József kiállt a férfiak és nők egyenlő választójoga mellett, és a teljesen
titkos választás mellett érvelt. A nyílt szavazást erkölcstelennek bélyegezte, mert
ellentmond a kereszténységnek, amelynek elveit a kormánypárt is zászlajára tűzte, és
jelentős különbséget tesz a nagyváros és a vidék között. Csík úgy vélte, hogy a
törvényjavaslat nem garantálja kellő mértékben a választások tisztaságát. A munkását
befolyásolni akaró munkaadót kellene büntetni, aki elbocsátással fenyegetőzik, ha az illető
személy nem az ő támogatottjára adja szavazatát. A fiatal pap végül levonja a
következtetést: „nem látom ebben a választójogi javaslatban a demokratikus szellem
megnyilatkozását.”409
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A keresztényszocialisták azonban hamarosan feladták ellenzékiségüket, és 1925
decemberében összeolvadtak a kormánypárti Keresztény Nemzeti Gazdasági Párttal. Az új
pártot Keresztény Gazdasági és Szociális Pártnak nevezték.410 Az új párton belül négy
irányzatot lehetett megkülönböztetni: a legitimista-arisztokrata-agrárius konzervatív
csoportot (Apponyi, Károlyi, Zichyek), a volt néppárti-keresztényszocialista csoportot
(Ernszt, Huszár, Vass), a Keresztény Községi (Wolff) Párt tagjait, valamint a frissen
csatlakozott keresztényszocialistákat. Csík József az utóbbihoz tartozott Benárd
Ágostonnal, a Haller testvérekkel és Szabó Józseffel együtt. Grieger csak később kötelezte
el magát az új párt mellett.411 A keresztényszocialisták fő bázisuknak ezt követően a
keresztény szakszervezeteket tekintették, és az ő érdekeiket igyekeztek képviselni.
Az 1926-os választásokon a párt 35 mandátumot szerzett. Csík József ismét a kapuvári
kerületből került a parlamentbe, ahol a képviselőház jegyzőjévé választották. Kormánypári
képviselőként a beszédeit korábban átható bátor, kritikus hangvétel tompult. Néhány évvel
később lemondott mandátumáról, és helyére Tobler János keresztény szakszervezeti vezető
került.412 A ciklusban hangzott el a közben újpesti plébánossá kinevezett Csík egyik
legmeglepőbb felvetést megfogalmazó parlamenti beszéde. A képviselőház 1927.
november 5-én vitatta meg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet VI. Egyetemes
Értekezletének ajánlását a munkások szabadidejének felhasználása tárgyában. A javaslat a
szabadidő biztosításáról, egyéni és nemzeti szempontból üdvös kihasználásáról szólt. Az
újpesti plébános felszólalásában – ausztrál, amerikai, német és svájci példákra hivatkozva
– számos szociálpolitikai intézkedés lehetőségét vette fel. 413 A szabadidő kapcsán a
munkaidő törvényi szabályozása, ill. a nyolc órás munkaidő mellett érvelt olyan esetekben,
ahol a munkás nagyobb fizikai igénybevételnek van kitéve. A családi bér bevezetésének
gondolatát vetette fel a családos munkások esetében. Olyan bért kell számukra biztosítani,
amelyből családjukat el tudják tartani, a többgyermekes családokat pedig állami
támogatásban kell részesíteni. Az egykézés elleni küzdelemben az igazságos munkabérnek
nagy szerepe lenne, amelynek megállapításához ausztrál példára ún. bérhivatalokat kellene
felállítani. Tagjai a munkaadók és a munkavállalók képviselői lennének. A munkásságot
testi-lelki egészsége, fizikai ereje fenntartása érdekében különböző kedvezményekben
kellene részesíteni. Csík szerint ilyen kedvezmény a fizetett szabadság, amelyet a nehezebb
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körülmények között dolgozó munkásoknak akár a törvényhozás erejével biztosítani
kellene.

Felszólalásának

végén

reagált

a

szociáldemokrata

képviselők

keresztényszocialistákkal szemben elhangzott megjegyzéseire. Popper Sándor ugyanis
kifejtette, hogy a munkásság utóbbiakat egyenesen gyűlöli. Az újpesti plébános ezzel
szemben hangsúlyozta a keresztényszocialisták szervezeti erejét, és utalt arra, hogy 51.609
taggal rendelkeznek. Popper a keresztényszocialistákat a munkásérdekek elárulásával,
sztrájktöréssel vádolta. Csík ezt cáfolta, majd kinyilvánította, hogy bizonyos esetekben a
közjó

érdekében

hajlandó

együttműködni

a

szociáldemokratákkal

is:

„Mi

keresztényszocialisták azon az elvi felfogáson vagyunk, hogy a tőke túlkapásaival szemben
amennyiben jogos bármelyik szakszervezet kifogása, egymást támogatni kell, mert hiszen
közös jó származik abból a kitartásból, amely a tőke ellen irányul.”414 Ezt követően vita
alakult ki a szociáldemokrata és keresztényszocialista képviselők között. Peyer Károly
november 17-i felszólalásában reagált Csík plébános felvetésére, amennyiben kifejtette,
hogy az együttműködés feltétele a keresztényszocialisták szociáldemokrata-ellenes
agitációjának leállítása.415 Az akcióegység végül nem valósult meg.
Miután Csík parlamenti mandátumáról lemondott, közéleti tevékenysége elsősorban a
keresztény szakszervezetek szervezésére irányult. A Keresztényszocialista Országos
Szakegyesületek Szövetségének (KOSZSZ) képviseletében részt vett a Keresztény
Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége által 1928. szeptember 27–30. között Münchenben
tartott kongresszuson.416 A KOSZSZ 1930. január 26-i tanácskozásán, amelyet a gazdasági
válságról

tartottak,

az

újpesti

plébános

elnökölt.417

A

kongresszuson

számos

keresztényszocialista központ – Pestlőrinc, Soroksár, Rákospalota, Újpest, Kispest,
Pesterzsébet – képviseltette magát a váci egyházmegye területéről is, amely jelentős
mértében az újpesti plébános szervezőkészségét dícsérte. Tobler János elnök hangsúlyozta,
hogy a keresztény szakszervezetek nem politikai vagy felekezeti jellegű szervezetek,
hanem gazdasági érdekvédelmet látnak el.
Csík József aktív szerepet játszott a keresztényszocialista szakszervezeti mozgalom
egységének

megteremtésében

is.418

A

három

és

fél

éve

külön

utakat

járó

Keresztényszocialista Országos Szakegyesületek Szövetsége és a Keresztényszocialista
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Egyesületek Országos Szövetsége 1931. február 28-án a Keresztényszocialista Országos
Szakegyesületekben egyesültek. Az új testület központi vezetőségét képező Intéző
Bizottságban Csík József is helyet kapott, és az egyesítő kongresszuson előadást tartott. Az
1931. évi országgyűlési választásokon az újpesti plébános ismét indult, de a kapuvári
kerületben alulmaradt, és a Haller-testvérekhez, valamint Szabó Józsefhez hasonlóan nem
került be a képviselőházba.
Csík Józsfet azonban Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közgyűlése felsőházi taggá
választotta, így 1931-ben visszatért a törvényhozásba. A testület korjegyzővé és a
Közigazgatási és Naplóhitelesítő Bizottság tagjává választotta. 419 A ház plenáris ülésein
négy alkalommal szólalt fel, melyek többsége a munkáskérdést is érintette. 420 Az 1935. évi
költségvetés vitájában átfogó megoldási lehetőségeket vázolt fel képviselőtársai előtt.421
Beszédében először elfogadta a költségvetést, és bizalmát fejezte ki a Gömbös-kormány
iránt, amely véleménye szerint konszolidált állapotokat teremtett a belpolitikában, és
jelentős erőfeszítéseket tett a revízió érdekében. Csík József a munkáskérdést az egyik
legnagyobb társadalmi és politikai problémának tekintette, amelynek megoldására a
társadalmi igazságosság alapján és a törvényhozás erejével az állam hivatott. A kérdés
megoldását célzó reformoknak szabályozni kell a munkajogot, lépéseket kell tenni a
munka szociális védelmének irányában, munkásjóléti intézményeket kell létrehozni, és
intézkedni kell a mezőgazdasági munkásság védelmében.
Szükségesnek tartotta a munkásság érdekképviseleti rendszerének kiépítését. Csík
plébános sajnálatát fejezte ki, hogy miközben a felsőház jórészt érdekképviseleti alapon ül
össze, soraiból hiányoznak a munkásság képviselői. Biztosítani kell a munka szabadságát,
hogy politikai megfontolásból, világnézeti alapon ne lehessen abból senkit kizárni.
Szabályozni kell a munkások felvételének és elbocsátásának módját, amelyhez a nyugati
kollektív szerződések adhatnának mintát. Csík itt is hangsúlyozta a munkásbiztosítás
kiépítésének szükségességét, és a fizetéses szabadság jelentőségét, amelyre akár a
törvényhozás

erejével

kellene

rákényszeríteni

419

a

vonakodó

munkaadókat.

A

ORSZGY. ALMANACH, 1940. 238. Latorczai figyelmét Csík felsőházi tagsága elkerülte, így dolgozatában
neve és tevékenysége nem szerepel.
420
Az újpesti apátplébános a következőkben részletezett beszédén kívül szólásra emelkedett a székesfőváros
közigazgatásáról szóló 1930. évi XVIII. tc. módosításának vitájában (Vö.: FN, 1931. III. kötet, 155–157.),
hozzászólt az 1934. évi iparfelügyelői jelentéshez (Vö.: FN, 1931. III. kötet, 482–485), felszólalt 1935.
január 16-án a Saar-vidék népszavazása kapcsán (Vö.: FN, 1931. III. kötet, 463–464.). 1935. február 14-én
pedig interpellációt nyújtott be az igazságügyi miniszterhez az országgyűléstagjainak összeférhetetlenségéről
(Vö.: FN, 1931. III. kötet, 483–485.)
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FN, 1931. III. kötet, 356–360.
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munkanélküliség problémáját az újpesti plébános a munkaközvetítés állami kiépítésével,
közmunkával, az álláshalmozás megszüntetésével, a nők és gyermekek munkájának
korlátozásával, valamint az ipari munka területén a munkaidő nyolc órára csökkentésével
enyhítené.

A

mezőgazdasági

munkások

helyzetét

a

gazdasági

munkáspénztár

megreformálása, a házhelyakció folytatása, valamint a földreform továbbvitele könnyítené.
Az 1935-ös választásokon Csík plébános már a Nemzeti Egység Pártjának színeiben
indult, és a párt budapestkörnyéki listavezetőjeként jutott be ismét a képviselőházba. A
NEP

tanügyi

szervezetében

az

országos

elnöki

pozíciót,

a

budapestkörnyéki

választókerületben pedig a párt helyi szervezetének elnöki tisztségét töltötte be. 422 A
képviselőház 1935. április 29-i ülésén az iparügyi minisztérium felállítása kapcsán
ismételten hangsúlyozta a munkáskérdés jelentőségét, amelynek lényegét abban látta, hogy
ezt a réteget ki kell emelni nyomorúságos helyzetéből, és megfelelő életszínvonalat kell
számára biztosítani.423 Érvelésében hivatkozott XI. Pius Quadragesimo Anno kezdetű
enciklikájára, amely szerint a termelt javakat a közjónak és a szociális igazságosságnak
megfelelően kell elosztani. A munkáskérdés megoldását ismételten az állam feladatai közé
utalta, amelynek „fel kell karolnia a munkásságot, amelyet az osztályharc kiszakított a
nemzet élő organizmusából és mint egyenrangú felet vissza kell hoznia a nemzet jövőjét
építő munka műhelyébe.”424 Az újpesti plébános ebben a ciklusban is igen aktívnak
bizonyult, az 1939-es választások alkalmával azonban nem került be a képviselőházba, és
parlamenti pályafutása véget ért.
Lévay Mihály – a korszak másik váci egyházmegyés nemzetgyűlési képviselője –
politikai pályafutásának jelentős része a dualizmus korára nyúlik vissza. 425 Abonyi
plébánosként

tagja

lett

Pest

vármegye

közgyűlésének,

valamint

közigazgatási

bizottságának. Az abonyi kerületben az 1906-os választások alkalmával a Függetlenségi és
48-as Párt programjával szerzett mandátumot, majd a koalíciós időszakban a kormánypárt
alelnöke lett. Az abonyi nők a választás emlékére arany babérkoszorúval ajándékozták
meg. Az első világháború válságos éveiben kitűnt karitatív tevékenységével. Kérte a
hadiárvák

anyagi

támogatását,

számos

iskolát

építtetett,

hitel-

és

fogyasztási

szövetkezeteket alapított, népköröket létesített. Sokat tett a plébániája területén működő
tanyasi iskolák felemeléséért. A képviselőházban a Függetlenségi Párt frakciójának
422
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tagjaként 1906 és 1918 között megszakítás nélkül képviselte az abonyi kerületet. A
Horthy-rendszer konszolidációjának időszakában – 1922-ben – a Keresztény Kisgazda,
Földműves és Polgári Párt programjával választották nemzetgyűlési képviselővé az abonyi
kerületben. A nemzetgyűlés Közjogi, Külügyi és Közoktatásügyi Bizottságának lett a
tagja. Romló egészségi állapota azonban egyre nagyobb akadályokat gördített képviselői
tevékenysége elé. A ciklusban egy interpellációt nyújtott be a kormányhoz a munkanélküli
munkások megsegítése tárgyában, amely a nemzetgyűlés 1923. augusztus 11-i ülésén
hangzott el.426 Beszédében felhívta a kormány figyelmét arra, hogy a fokozódó drágaság
mellett több ezer földmunkás és kisiparos akaratukon kívül nem találnak munkát.
Felszólította a kabinetet, hogy mindent tegyenek meg a nélkülözők érdekében.

Nem

sokkal hatvani plébánossá törtnő kinevezése után – 1926-ban – egészségi állapota miatt
végleg visszavonult a politikától. Életét irodalmi munkásságának szentelte, és éveken át
főszerkesztőként is tevékenykedett a Hatvan és Járása című hetilapnál. Jelentős szerepe
volt az újhatvani Szent István templom felépítésében. Érdemei elismeréséül Hatvan város
díszpolgárává választotta.
6.3.A váci papság képviselete a vármegyei, városi és községi önkormányzatoknál
A váci egyházmegyés lelkipásztorok politikai tevékenységének természetes színterét a
korszakban sokkal inkább a vármegyei, városi törvényhatósági bizottságok, városi és
községi képviselőtestületek képezték. A katolikus papság hivatali alapon történő
képviseletének igényét az utóbbiak esetében az 1921-es váci egyházmegyei zsinat külön
memorandumban is megfogalmazta.427 Az emlékirat, amelyet Hanauer püspök írt alá, a
katolikus egyház befolyását kívánta biztosítani a városi és községi képviselőtestületekben.
A zsinat azt kívánta elérni, hogy a városi és községi plébánosok törvényi szabályozás által,
hivataluknál fogva legyenek tagjai a helyi képviselőtestületeknek. Az emlékirat ötlete
Toldy Jenő 1921. június 23-i zsinati felszólalása nyomán született meg. A zsinat a
főpásztor javaslatára úgy határozott, hogy a dokumentumot Hanauer személyesen nyújtja
be Ráday Gedeon belügyminiszternek, a nemzetgyűlésben pedig a főpásztor megbízásából
Vác város képviselője fogja ismertetni.428
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Az memorandum fejtegetéseiben a kor keresztény-nemzeti ideológiájának érvrendszere
tükröződik. A bevezető igyekszik megindokolni, hogy miért fordul az alapvetően vallásierkölcsi kérdésekkel foglalkozó zsinat politikai természetű kérdésben a kormányhoz és a
törvényhozáshoz. Az emlékirat a keresztény-nemzeti restaurációban jelentős szerepet
tulajdonított a katolikus lelkipásztoroknak, és hangsúlyozta, hogy az egyházmegye papsága
figyelemmel kíséri a „főbb társadalmi és közéleti kérdéseket, amelyek szerencsés
megoldása egy lépéssel közelebb viheti a gyökereiben való restauráláshoz a háború és
forradalmak alatt megrendült nemzeti közéletet.429” Az emlékirat megírását a törvényhozás
azon szándéka motiválta, amely a városi és községi képviselőtestületeket az ún.
intellektuális virilizmus elvének alkalmazásával kívánta újjászervezni. Eszerint a szellemi
élet, a magyar értelmiség helyi meghatározó képviselői a törvény erejénél fogva lennének
az adott település képviselőtestületének tagjai. A nemzetgyűlés az 1920. évi IX.
törvénycikkben már ennek szellemében alakította újjá Budapest székesfőváros
törvényhatósági bizottságát.430 A zsinat azt kifogásolta, hogy a törvény a bizottságban a
közigazgatás, a művészet, és a tudomány főbb reprezentánsai mellett nem biztosított helyet
a katolikus papságnak.
Az emlékirat ezt követően erkölcsi és nemzeti érdekekre, valamint történelmi példákra
hivatkozva igyekszik megindokolni

a katolikus klérus törvény által

garantált

képviselőtestületi tagságának szükségességét. Kiemeli a vallás nemzetmegtartó erejét, ami
évszázadokon át gátat vetett az önérdek érvényesülésének, és az „önzetlen áldozatokra kész
hazaszeretet” forrását képezte. A mindenkori törvényhozás éppen ezért a közéletben
mindig igyekezett méltó helyet biztosítani – a főrendi házban, az alsótáblán – a katolikus
papságnak, mint a vallás legfőbb reprezentánsának. A papság ma is kiemelkedő szerepet
játszik a nemzet erkölcsi-szellemi megújításában: átlag feletti műveltséggel, széles
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VPKL, Synodus dioecesana, 3596/1921.
A törvény értelmében a budapesti törvényhatósági bizottságnak az elnökön kívül 240 választott és 22 nem
választott tagja volt. A bizottság hivatali alapon tagságot nyert tagjai a következők voltak: a magyar
Tudományos Akadémia elnöke, a Szent István Akadémia elnöke, a kir. M. Tudományegyetem rektora, a M.
Kir. József Műegyetem rektora, a M. Kir. Állatorvosi Főiskola rektora, a Múzeumok és Könyvtárak országos
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látókörrel rendelkezik, vezető szerepet játszik a kulturális és gazdasági életben,
konzervativizmusához és évszázadok alatt kipróbált hazaszeretetéhez kétség nem fér.
Mindezen okoknál fogva a városi és községi közérdek megkívánja a papság törvény által
szabályozott, hivatalból történő képviselőtestületi tagságát. Az emlékirat szerint a papság
választásokon való részvétele könnyen a vallás és az erkölcs diszkreditálódásához
vezethet, mivel a pártpolitikai küzdelmekben a szembenálló felek a másik – gyakran
minden alapot nélkülöző – lejáratására törekednek. A destrukció a 19. század második
felétől egyébként is tudatosan igyekezett aláásni az egyház erkölcsi tekintélyét. Nagy hibát
követne el a törvényhozás, ha a papság képviseletét nem biztosítaná, hiszen a politikai
hangulat változásával a választások útján bekerülő papság könnyen kiszorulhat a
testületekből, aminek a keresztény-nemzeti eszme képviselete látná kárát.

A zsinat

kiemelte érvrendszerében a kegyúri (városi vagy községi) közgyűlés történelmi és az
iskolaszék korabeli példáját. Előbbiben, ahol az egyház anyagi kérdéseiről is döntöttek
természetes volt az egyház képviselőjének jelenléte. Utóbbiban, amely többek között az
iskolák finanszírozásának támogatására létrehozott testület volt, országos rendelet írta elő a
helyi lelkész részvételét.
A zsinat végül reményét fejezte ki, hogy a keresztény és nemzeti eszmék alapján álló
törvényhozás és kormány felismeri és méltatja ezen erkölcsi értékek társadalmi és
nemzetépítő fontosságát, és hozzájárul megszilárdításukhoz. A megyéspüspök ezért a váci
egyházmegye papsága nevében kérte a belügyminisztert, hogy a megalakítandó községi
törvény a városok és községek rendes lelkészei számára a képviselőtestületben helyet
biztosítson.
A memorandum utóéletének nincs nyoma sem a Váci Püspöki és Káptalani
Levéltárban, sem a nemzetgyűlési naplókban, sem pedig a Magyar Nemzeti Levéltárban. A
korszakban a községi képviselőtestületek összetételét szinte változatlanul az 1886. évi
XLII. tc. szabályozta, amely szerint a mandátumokon fele-fele arányban osztoztak a
választott és a virilis képviselők. A városok esetében a képviselőtestület összetétele
vonatkozásában szintén a korábbi, 1870. évi XLII. tc. maradt érvényben. Az intellektuális
virilizmus bevezetésére ezeken a szinteken tehát nem került sor. A közigazgatást jelentős
mértékben átalakító 1929. évi XXX. tc. csak a vármegyék és a törvényhatósági jogú
városok bizottságaiban biztosított helyet a legnépesebb felekezetek képviselőinek.431
431
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A váci egyházmegye esetében négy vármegye (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Csongrád, JászNagykun-Szolnok,

Nógrád)

és

két

város

(Kecskemét

és

Hódmezővásárhely)

törvényhatósági bizottságába kerültek be katolikus lelkipásztorok kezdetben virilis alapon,
majd 1929-től a közigazgatási törvény erejével. A legnépesebb klerikus delegáció – a
püspökség földrajzi

helyzetéből

fakadóan

– Pest-Pilis Solt

törvényhatósági bizottságának üléseit látogathatta.
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Kiskun vármegye

A váci egyházmegyés papság

soraiból 1924 és 1928 között a virilizmus alapján Hanauer István megyéspüspök, Baksay
Károly nagyprépost, Gossmann Ferenc segédpüspök, Matzenauer Oszkár irodaigazgató,
valamint Hanusz Zoltán tápióbicskei, Kolossváry Mihály váci, Lévay Mihály abonyi,
Magurányi József monori, Sandula Imre és Varázséji Béla újpesti plébánosok lettek a
vármegyei közgyűlés tagjai.433 Az 1929-es törvényi szabályozás értelmében 1930 és 1934
között Merva Imre (plébános, Kispest), Csík József (plébános, Újpest), Zámbó Dezső
(plébános, Kiskunfélegyháza), Petter Géza (plébános, Pesterzsébet), Schwarcz Gusztáv
(plébános, Rákospalota), Szilágyi Imre (plébános, Cegléd), Kovács Vince (plébános,
Kiskunhalas), Varga Mihály (plébános, Kiskunmajsa), Kokovay János (plébános, Vác), és
Kovács József (plébános, Abony) képviselték a katolikus egyházat.434 A református egyház
képviseletében Göde Lajos nagykőrösi, Czeglédy József ceglédi és Pataky Dezső
kiskunhalasi lelkészek jutottak be a közgyűlésbe. Az evangélikusokat Koren Márton
kiskőrösi lelkész, míg az izraelitákat Friedmann Dénes újpesti rabbi képviselte.435 A

A vallásfelekezeteket a legnépesebb egyházközségeik (hitközségeik) élén álló lelkészek képviselik, tekintet
nélkül arra, hogy a törvényhatóság területén választók és választhatók-e? Amely törvényhatóságban
valamely vallásfelekezet egyházközségeinek (hitközségeinek) száma kisebb a B) kimutatásban részére
megállapított tagsági helyek számánál, a fölös számú tagsági hely betöltésének módját a belügyminiszter
rendelettel
szabályozza.”
1000
év
törvényei,
1000–2003.
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7794 (A letöltés dátuma: 2012. december 2.)
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következő ciklusban a helyezések, és a felekezeti viszonyok változása miatt módosult a
katolikus lelkipásztorok névsora. Kiskunfélegyházán Zámbó Dezsőt Toldy Jenő, Cegléden
Szilágyi Imrét Molnár Zsigmond, Kiskunhalason Kovács Vincét Baranyi László váltotta a
plébánosi tisztségben. Pestszentlőrinc és Csepel – székesfehérvári egyházmegye –
katolikusainak száma pedig négy év alatt meghaladta a váci és abonyi hívek számát, így
plébánosaik – Wimmerth Béla és Róbel János – kerületek a törvényhatósági bizottságba.436
6.4.Fejezetek a vármegyei közéletből
A két világháború közötti időszakban az ország erőinek összefogását igénylő súlyos
feladatok megoldása érdekében a katolikus és protestáns felekezetek hivatalosan félretették
korábbi, a nemzet egységét megbontó, ellentéteiket.437 Vetélkedésük azonban személyi
kérdéseknél, választásoknál, vármegyei közgyűléseken számos alkalommal megnyilvánult.
Arra is van azonban példa, hogy országgyűlési választások alkalmával katolikusok
kerültek

konfliktusba.

A

katolikus

lelkipásztorok

közigazgatási

tisztségviselők

választásakor a jelöltek felekezeti hovatartozásának kiemelt jelentőséget tulajdonítottak. A
váci járási főszolgabíró megválasztása előtt Ráday Gedeon 438 Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye főispánja 1925. október 12-én írt levelében kérte Hanauer püspököt a katolikus
jelölt támogatására.439 A főispán a tisztségre Horváth János helyettes főszolgabírót
javasolta, helyére pedig Abaffy Miklóst. Mivel mindkét jelölt katolikus volt, számíthatott
Hanauer támogatására. A püspök utasítására Matzenauer irodaigazgató a következő
indoklással kérte a vármegyei közgyűlés plébános tagjait, hogy az 1925. december 1-i
ülésen a nevezett jelölteket támogassák: „Miután igen fontos, hogy ezen állásokra igaz
katholikus férfiak választassanak, K. főpásztorunk nagy hangsúlyt helyez rá, hogy ezen
gyűlésen a megyebizottsági tag urak tényleg részt vegyenek. /…/ a gyűlésen megjelenni és
a váczi főszolgabírói állásra Horváth János dr. váczi h. főszolgabírót, a megüresedő
szolgabírói állásra pedig Abaffy Miklós drt (sic!) szavazatával támogatni méltóztassék.” 440
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A főispán az 1926-os választások előtt az egyházmegye területén induló kormánypárti
jelölteket mutatta be a főpásztornak, kérve támogatását.441
A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei közgyűlés kapcsán Zichy Gyula kalocsai
érsek442 – aki annak szintén tagja volt – sérelmezte a protestánsok túlzott befolyását.443
Hanauerhez intézett 1927. január 24-i levelében azt fejtegette, hogy a protestáns tagok
domináns szerepet játszanak a közgyűlésben, és a katolikusok méltánytalan bánásmódban
részesülnek. Az érsek a jelenség okát a protestánsok szervezettségében látta, amivel fontos
ügyek esetén a közgyűlés tagjainak többségét – a katolikusokat is – a maguk oldalára
tudják állítani. A katolikus megyebizottsági tagok ezzel szemben szervezetlenek, nem
hangolják össze tevékenységüket, csak közvetlenül a szavazás előtt konzultálnak, ami a
katolikus törekvések háttérbe szorulását eredményezi. A világiak között nincs igazán olyan
személyiség, aki a katolikus érdekek érvényesítését tevékenysége középpontjába állítaná.
Az egyház érdekeit a közgyűlés pap tagjai igyekeznek képviselni, meglehetősen
hatástalanul. Zichy arra hívta fel a váci püspök figyelmét, hogy a legutóbbi közgyűlés
alkalmával a papképviselők között felmerült a protestánsok méltánytalan támadásaival
szembeni szervezkedés és védekezés igénye. Az összefogás élére Kolossváry Mihály
kanonokot szeretnék megnyerni, aki hajlana is a szervezkedés összefogására. A kalocsai
érsek Hanauer támogatását kérte az ügyben. Zichy azt is javasolta, hogy minden
egyházmegyében állítsák össze a katolikus megyebizottsági tagok névsorát, vezessenek
róluk

kartotékrendszert,

és

kérjenek

róluk

bizalmas

információt

az

illetékes

lelkipásztoroktól. Ki kellene építeni a katolikus érdekek képviseletét esperesi kerületenként
és egyházmegyénként. Zichy azért is sürgetőnek látta a kérdést, mert a közelgő
alispánválasztásra erős protestáns jelölttel is számolni kell. Győzelme esetén a vármegyei
adminisztráció sorsa meg lenne pecsételve.
Hanauert – amint ez válaszlevelének fogalmazványából kitűnik – magát is
foglalkoztatta a felekezeti kérdés, ill. a katolikus érdekek vélt sérülése. Igyekezett Ráday
441
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főispánnál közbenjárni a katolikusok méltányosabb elbánása érdekében. Az összefogás
legnagyobb akadályát abban látta, hogy „a mi világijaink még eléggé megbízhatatlanok.”
Aggályosnak tartotta, hogy ha a szervezkedés nyilvánossá válik, akkor a felekezeti béke
megrontóinak fogják őket beállítani, ami a világiak aktivitásának további csökkenését
fogja eredményezni. A váci püspök azt javasolta a kalocsai érseknek, hogy mielőtt a
szervezkedést elkezdenék tartsanak Budapesten egy bizalmas tanácskozást, amelyre
hívjanak meg négy-öt befolyásos közgyűlési tagot, többek között Kolossváry Mihály,
Horváth Győző, Weichert Miklós. Véleménye szerint a szervezkedés „nagy körültekintést
kíván, mert ha nem jól csináljuk meg, inkább árt, mint használ.”
A katolikus közéleti szervezkedés megindult Nógrád és Hont vármegyében is,
aminek nagy része az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott, de a mozgalom élére a váci
egyházmegyés Bazsó István borsosberényi plébános állt. Bazsó 1931. január 22-re,
Rétságra hívta össze a rétsági járás fontosabb katolikus közéleti személyiségeit. 444 Az
összejövetel céljául a katolikus érdekek vármegyei képviseletének és védelmének
megszervezését jelölte meg. A gyűlés egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy össze kell
fogni a Nógrád és Hont vármegyei közgyűlés katolikus tagjait. Járásonként meg kell
szervezni egy Katolikus Intéző Bizottságot, amelynek vezetését lehetőleg plébánosra
bízzák. A járási bizottságokat pedig egy vármegyei bizottság fogná össze. A járási
bizottságnak az a feladata, hogy az adott járásból összegyűjtse a következő vármegyei
közgyűlésen tárgyalandó ügyeket. Az elnök értesítené ezekről a vármegyei bizottság
elnökét, aki az információt továbbítaná a többi járási bizottságnak. A vármegyei közgyűlés
előtt a megyeszékhelyen a katolikus képviselők összejönnének, és közös álláspontot
alakítanának ki a tárgyalandó ügyek kapcsán. A gyűlés a rétsági járás szervezésével és a
helyi bizottság elnöki tisztségével Bazsó István borsosberényi plébánost bízta meg.445
A Nógrád és Hont vármegyei katolikus szervezkedés lendületesen haladt tovább,
hiszen másfél hónappal később – 1931. március 3-án – Balassagyarmaton a Katholikus Kör
helységében sor került a vármegyei katolikus törvényhatósági bizottsági tagok
444
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szerezzünk.” VPKL, Correspondentiae cum jurisdictione civili, 480/1931.
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értekezletére.446 Az összehívó Bazsó István beszédében kifejtette, hogy a szervezkedés
célja nem más felekezetek támadása, hanem a katolikus érdekek és erkölcsök védelme.
Felszólalását követően több jelenlévő örömmel üdvözölte a vármegyei katolikus
szervezkedés megindulását. Lőrik Béla hugyagi plébános ugyanakkor megjegyezte, hogy
célszerű lenne nemcsak a törvényhatósági bizottság, hanem a kisgyűlés katolikus tagjait is
összefogni, mivel az új törvény szerint utóbbi testület számos esetben nagyobb befolyással
bír.447 Óvatosságra intette az egybegyűlteket Toplán Gergely kemencei esperes-plébános,
és javasolta, hogy a közgyűlésen tartózkodó magatartást tanúsítsanak addig, amíg
megismerik a hangulatot.
Néhány napon belül megalakult a Vármegyei Katholikus Intéző Bizottság is, amely
1931. március 12-én tartotta első rendes gyűlését a balassagyarmati Katholikus
Legényegylet épületében.448 Az elnöki tisztséget Bazsó István töltötte be. Esőssy Béla a
törvényhatósági bizottsági tagok járásonkénti megszervezését javasolta. A szervezői
feladatok ellátására valakit központilag kellene kinevezni, vagy önkéntes alapon
meghatározni. A szécsényi járás megszervezését P. Unghváry Antal ferences
házfőnökkel449 együtt maga Esőssy vállalta. Horváth László karancskeszi plébános a
salgótarjáni járás megszervezésére Fejér Miklós litkei esperes-plébánost ajánlotta, aki igen
agilis, köztiszteletben álló személy hírében állt. Bazsó István elnök ezt követően azzal a
javaslattal állt elő, hogy a járási bizottságoknak világi elnöke is legyen, mivel akkor a
világi személyek is könnyebben megnyerhetők a szervezkedés számára. A salgótarjáni
járásban világi elnöknek Baranyay Miklós vizslaújlaki földbirtokost ajánlotta. A gyűlés
javaslatait elfogadta. Monsberger Ferenc nagymarosi esperes-plébános felvetette, hogy a
vármegyei bizottságba ne csak a törvényhatósági bizottsági tagokat, hanem a katolikus
446
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egyesületek vezetőit is meghívják. A szobi járás egyházi elnökének Buzás István szobi
esperes-plébánost ajánlotta. Bazsó István a járás világi elnökének Bergmann Károly
nagymarosi cégvezetőt ajánlotta a gyűlés figyelmébe, amely a javaslatokat mind elfogadta.
Az országgyűlési választások alkalmával is megmutatkoztak a felekezeti ellentétek.
Az 1935-ös választások előtt a 99 százalékban katolikusok által lakott dorozsmai
választókerületben a Nemzeti Egység Pártja a 38 éves Szeder János gépészmérnök450
személyében – aki egyben a MOVE alelnökeként is működött – református jelöltet
állított.451 Amikor ez nyilvánosságra került Sztriha Kálmán dorozsmai plébános
vezetésével küldöttség ment – az egyébként evangélikus vallású, de a katolikusok bizalmát
is bíró – Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszterhez452, aki a kerület akkori
képviselője volt. Igyekeztek őt rávenni arra, hogy vállalja a jelöltséget. A pártvezetés
azonban már eldöntötte, hogy Fabinyit a pécsi kerületben indítja. A küldöttség ezt
követően felkereste Sztranyavszky Sándort453, a NEP elnökét, és azzal a kéréssel fordult
hozzá, hogy Steuer György személyében katolikus jelöltet állítson. Az elnök azonban a
kérést elutasította, bár elismerte, hogy Szeder jelölése nem volt szerencsés.
Sztriha esperes március 13-i levelében felszólította a kisteleki, a tömörkényi és a
pusztaszeri plébánosokat, hogy a következő két vasárnap a templomban hívják fel a hívek
figyelmét a választások fontosságára. Katolikus szavazó nem támogathat protestáns
jelöltet. Mozgósítsák az egyesületeket, és jelentsék Hanauer püspöknek, hogy a hívek
között igen nagy a nyugtalanság. A dorozsmai plébános szerint félő, hogy a katolikus
hívek a szocialista parasztpárti Dénes Istvánra fognak szavazni. Az esperes úgy vélte a
sajtó útján is hangot kell adni igényeiknek. Kérte a plébánosokat, hogy Hanauer püspök
felé közvetítsék

a kialakult

politikai

feszültséget,

és kérjék

közbenjárását

a

miniszterelnöknél. Ha törekvéseik nem vezetnek eredményre, készek memorandumot írni a
püspöki karnak, és a hercegprímás által a kormányra is nyomást gyakorolni.
Miután a bizottság sikertelen küldetése után hazatért, Farkas Béla főispán Szentesre
hívatta Sztriha esperest, és felajánlotta neki a jelöltséget, amit ő lelkipásztori teendőire és a
kánonjog rendelkezéseire hivatkozva visszautasított, és Steuer György jelölését kérte. A
főispán azonban rámutatott arra, hogy ez magasabb helyen áthidalhatatlan nehézségekbe
ütközik. A Farkas és Sztriha közötti beszélgetésben ekkor merült fel Kudela Géza pápai
450
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kamarás neve, aki Gömbös miniszterelnök és Kozma belügyminiszter támogatását is bírta.
Jelölése azonban két okból kifolyólag mégsem valósult meg. Gömbös miniszterelnök
ugyanis néhány nappal korábban a kisteleki állomáson mondott beszédében Szeder
megválasztását kérte híveitől, amit vissza nem vonhatott. Másrészt az eredetileg a
keszthelyi kerületben jelölt Kudela nem kapott engedélyt a dorozsmai kerületben való
indulásra Serédi esztergomi érsektől. A bonyolult helyzet megoldásául végül Sztriha a
papság semlegességéért cserébe egyáltalán nem szokványos módon reverzálist kért
Szedertől, amit ő megadott.454 A dorozsmai plébános a reverzálist megküldte a választási
kerület plébánosainak, akik ugyan megjelentek a választási urnánál, de nem szavaztak, és
erre biztatták híveiket is. A másik két jelölt közül az egyik radikális parasztpárti, a másik
pedig ismeretlen kisgazdapárti nézetekkel és párttagsággal indult. Sztriha plébános örömét
fejezte ki, hogy a katolikus hívek felsorakoztak mögöttük, valamint javaslatot tett a
Csongrád vármegyei papság összefogására, és egy vármegyei keresztény nemzeti párt
megalakítására. Mindezt annak érdekében, hogy hasonló eset, amelynek során a
kormánypárt figyelmen kívül hagyja a választási kerület felekezeti arányait, ne
fordulhasson elő.
Az 1935-ös választási küzdelmekben katolikusok is szembekerültek egymással. A
kiskunmajsai választókerületben a Nemzeti Egység Pártja Pintér József pápai kamarást455
jelölte, akivel szemben a katolikus majsaiak biztatására fellépett Kóródi Katona János456 –
aki a tompai kerületet képviselte az országgyűlésben – ugyancsak kormánypárti
programmal.457 A szembenállásból a két katolikus jelölt között viszálykodás keletkezett,
amelyben mindketten Hanauer püspök támogatására hivatkoztak. Kóródi mellé állt Gampel
Béla majsajakabszállási plébános, aki plébániája területén a választók hetven százalékának
454
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ajánlását megszerezte a képviselő számára. Szintén Kóródi mellé állt Szaniszló Ferenc
jászszentlászlói és Galambos Sándor alpári plébános. Utóbbi Alpár és Tiszaújlak
községekben kampányolt. A kormánypárt, a helyi közigazgatás – pl. a kiskunfélegyházi
járás főszolgabírója – azonban teljes mértékben támogatta Pintér Józsefet, aki néhány
egyházi személy támogatását is elnyerte.

A váci püspök alapvetően Kóródi jelölését

szerette volna elérni, amit azonban felsőbb körök megakadályoztak. „A választások
lefolyása országszerte engem szomorúsággal tölt el. Önt különösen nagyon sajnálom.
Megpróbáltam hivatalos jelöltnek elfogadtatni, de nem ment. Okát nem sikerült megtudni.”
– írta a püspök a választásokat követően Kóródinak. Hanauer kiállt mellette, és levelében
külön kérte, hogy az egyházmegyei AC. szakosztályelnöki tisztét továbbra is lássa el:
„Nem a képviselőt, hanem azt a férfiút akarjuk a szakosztály élén látni, akiről tudjuk, hogy
jóban-rosszban kitart katolikus meggyőződése mellett.”458 Az országgyűlésből kibukott
képviselő az események hátterében felekezeti okokat látott: „Gömbösék elérték céljaikat.
Különféle ürügyekkel bár, de mindenütt kibuktatták a dolgozó katolikusokat. Azt hiszem
meglepetésekre lehetünk elkészülve. /…/ Okos Gyula ókécskei ref. lelkész kijelentette, hogy
nekik inkább a ’sima’ kath. pap kell, mint a harcos Kóródi Katona.”459 Végül Pintér jutott
be az országgyűlésbe.
Papi személy abban az esetben is pártpolitikai küzdelmek kereszttüzébe kerülhetett,
ha a választások alkalmával semleges magatartást igyekezett tanúsítani. Tímár Ambrus
tatárszentgyörgyi plébános a lajosmizsei választási kerületben az 1935-ös választások
alkalmával nem tudott egyetérteni a kerületében induló pártok programjával és
célkitűzéseivel.460 A NEP és az FKGP előtt egyaránt hangsúlyozta semlegességét, és hogy
nem kíván élni szavazati jogával. A kormánypárt képviselője azonban igyekezet magának
megnyerni Tímárt, amire a plébános nem volt hajlandó, erre a politikus feljelentette az
egyházmegyei hatóságnál. A főpásztor előtt azonban Tímár tisztázta helyzetét.
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7. Egyesületek és mozgalmak
A katolikus egyházban a világi hívek vallási, karitatív, kulturális vagy társadalmi
célokért küzdő egyesületei a 19. század második felétől terjedtek el az egyház tekintélyét
aláásó jozefinizmusnak, a francia forradalom antiklerikális szellemi irányzatainak, a
szabadkőművességnek, a kultúrharcnak, valamint a liberalizmusnak ellenhatásaként,
jelezve a világi katolikus hívők öntudatra ébredését.461 Ezen szellemi áramlatok az egyház
védelmére, összefogásra, az apostoli munkában való tevékeny és aktív részvételre
mozgósították a katolikus világiakat a klérus vezetésével. A világegyházban érzékelhető
tendenciák nyomán, Magyarországon is a 19. század második felében kezdtek gyökeret
verni a különböző típusú – hitbuzgalmi, karitatív, kulturális, társadalmi érdekeket védő –
katolikus egyesületek. Virágzásuk a két világháború közötti időszakra esett, amit az
egyháztörténet-írás a magyar katolikus öntudatra ébredés jeleként, a „katolikus reneszánsz”
megnyilvánulásaként értékel. A katolikus társadalmat egyesületek százai hálózták be,
számuk 1862 és 1937 között 579-ről 16.747-re emelkedett.462 Tevékenységüket a század
elején az Országos Katolikus Szövetség, majd a harmincas évek közepétől az Actio
Catholica igyekezett összefogni.
A korszak egyesületeit alapvetően négy jelentősebb – kulturális, karitatív, hitbuzgalmi,
és társadalmi (később hivatásrendi) – csoportra lehet osztani. Közös jellemzőjük, hogy
néhány kivételtől eltekintve szervezésük a fővárosból indult, és országos központjaik itt
igyekeztek irányítani és segíteni működésüket. A kulturális egyesületek közé tartozott a
katolikus szellemiségű kiadványok előállításával és terjesztésével foglalkozó Szent István
Társulat, a tudományok katolikus szellemű művelését célul kitűző Szent István Akadémia,
az egyházzenei gyakorlat felvirágoztatását programjává emelő Országos Magyar Cecília
Egyesület, valamint a foglalkozási ágak szerint szerveződő újságíró, tanár, orvos,
háziasszony, kántor egyesületek. A karitatív egyesületek közül a jelentősebbek közé
sorolható a plébániánként szerveződő, a szegények megsegítésével foglalkozó caritas, a
fiatalkori bűnözést megelőzni kívánó Katholikus Patronage Egyesület, a leginkább
szükséget szenvedők szociális, anyagi és morális segítését végző Szent Vince Társulat, és a
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ferences Oslay Oszvald által alapított, a szegénykérdést az egész társadalom
összefogásával megoldani igyekvő Egri Norma.463
A hitbuzgalmi egyesületek legfontosabb célját a hitélet fellendítése, a katolikus
identitás erősítése, az imaélet megújítása, a liturgia fényének emelése és a keresztény
életeszmény gyakorlati megvalósítása képezte.464 A szerzetesrendek irányítása alatt álló – a
rendalapító lelkiségét a világban, családjuk körében megélni igyekvő – harmadrendek
képezték egyik legjelentősebb csoportjukat.465 A korszakban a bencések, a piaristák, a
domonkosok, a ferencesek, a kapucinusok, a karmeliták, és a szerviták szerveztek maguk
köré harmadrendet. Tagjaik létszáma meghaladta a 30 ezer főt. A hitbuzgalmi egyesületek
általában kor, nem és tevékenység szerint szerveződtek. Az elemi iskolásokat a nagy
népszerűségnek örvendő és 250-300 ezres tagsággal rendelkező Szívgárda, valamint a
kevésbé elterjedt Eucharisztikus Gyermekszövetség és Gyermekek Élő Rózsafüzér
Egyesülete tömörítette. A katolikus középiskolás ifjúság először a Jézus Szíve
Testőrgárdában vagy az Ifjúsági Jézus Szíve Szövetségben szerveződött, majd 14 évesen
lett tagja a szinte teljes katolikus társadalmat behálózó, és nemek szerint is szerveződő
Mária-kongregációnak, amelynek tagsága a korszakban elérte a 23 ezer főt. A kongregáció
nem csak a középiskolás, hanem a katolikus egyetemi ifjúságot is igyekezett megszervezni.
Célja öntudatos, komoly lelkiéletet élő, becsületes, apostoli lelkületű ifjak nevelése volt.466
A katolikus férfiakat a domonkos Bőle Kornél által alapított Credo fogta össze. A püspöki
kar a páter eredményes szervező munkája láttán 1928-ban kívánatosnak látta, hogy
valamennyi plébánián szerveződjön meg a helyi Credo.467 Az egyesület országos
taglétszáma 1926 és 1942 között 5000 főről 60 ezer főre emelkedett, és különösen a vidéki
katolikus férfiak körében volt népszerű. Jelentős hitbuzgalmi tevékenységet folytatott a
főleg nők által kedvelt Rózsafüzér Társulat és Oltáregylet. Előbbi a domonkosok vezetése
alatt állt, és a Szűzanya tiszteletét igyekezett elmélyíteni, utóbbi inkább városhoz kötődött
és legfőbb célját az Eucharisztia tiszteletének terjesztésében, valamint a liturgikus
eszközök, kellékek, felszerelések biztosításában látta.468 A hitbuzgalmi egyesületek egyik
fontos központi szervezete volt a Jézus Szíve Szövetség, amely igyekezett összehangolni a
Családok, a Férfiak, az Ifjak, az Asszonyok, a Leányok Jézus Szíve Szövetségét, a Jézus
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Szíve Testőrséget és a Szívgárdát.469 A hitbuzgalmi egyesületek sajátos csoportját képezték
a missziós egyesületek – Hitterjesztés Műve, Jézus Szent Gyermekségének Műve, Szent
Péter Műve, Kláver Szent Péter Társulat, Szent László Társulat – amelyek anyagiakkal és
imádsággal igyekeztek támogatni a katolicizmus terjesztését. 470 Kifejezetten a papságot
tömörítette a Papi Eucharisztia Társulat, valamint a Papok Missziós Társulata.
A katolikus egyesületek negyedik csoportját az egyház társadalmi tanítása által
inspirált szervezetek képezték.471 XI. Pius pápa 1931-ben megjelenő Quadragesimo anno
kezdetű enciklikája472 nyomán számos hivatásrendi egyesület szerveződött részben korábbi
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munkaadói és munkavállalói szervezeti gyökerektől, valamint a keresztény hivatásrendiség eszmei
előzményeitől a diktatúrák martalékává váló korporációs kísérleteken át, a második világháborút követő
neokorporatista megközelítéseken és gyakorlaton keresztül az Európai Unió több-kevesebb sikerrel működő
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egyesületek átalakulásával, valamint új alapítással.473 A társadalmi egyesületek közé
tartozott a Katolikus Nőegyesületek Országos Szövetsége által koordinált női szervezetek és
mozgalmak jelentős része.474 Az életkor szerint szerveződő egyesületek közül nagyobb
jelentőségre tett szert a gyáriparban és kereskedelemben foglalkoztatott katolikus leányok
érdekvédelmi szervezeteként működő Katolikus Leányok Országos Szövetsége (KLOSZ),
majd az 1939-ben alakult hivatásrendi Katolikus Dolgozó Nők és Leányok Országos
Szövetsége (DL), valamint az 1934-es alapításától fogva hivatásrendi célokat
megfogalmazó, a falusi leányok nevelését és képzését zászlajára tűző Katolikus
Leánykörök Szövetsége (KALÁSZ).475 A férfi szervezetek közül a 19. századi gyökerekkel
rendelkező, és az iparos legények érdekeinek védelmére alakuló Magyarországi Katolikus
Legényegyletek Országos Szövetségéből a harmincas évek végén kiváló Katolikus
Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) vált a legnagyobb befolyású,
legeredményesebb és leghitelesebb katolikus tömegszervezetté. 476 Taglétszámát a
negyvenes évek elején 250 ezer és félmillió fő közé becsülték.477 Hivatásrendi alapon
szerveződött a Katolikus Ifjúmunkások Országos Egyesülete (KIOE) is, amely a
munkásifjak érdekeinek védelmével részben a korábbi legényegyletek funkcióját vette
át.478 A negyvenes évek elején 110 csoportban 4000 taggal rendelkeztek.479 Hivatásrendi
jellegű katolikus mozgalomként indultak az Egyházközségi Munkás Szakosztályok
(EMSZO), amelyek kezdetben a Quadragesimo anno eszméinek terjesztését tartották
legfontosabb céljuknak, később pedig az egyházközségen belül igyekeztek megnyerni az
egyházzal szemben közömbös ipari és mezőgazdasági munkásokat. 480 A szervezet
alapvetően fővárosközpontú maradt. 1938-ban 53 csoportjából 44 Budapesten működött,
tagjainak száma 4000 körül mozgott.
A két világháború között a váci egyházmegye területén jelentősebb tevékenységet
kifejtő egyesületekről a forrásanyag hiányossága, szórt jellege, valamint a terjedelmi
korlátok miatt a disszertáció keretein belül nem lehet teljes képet adni. A jelen munka csak
arra vállalkozhat, hogy a katolikus társadalmi szervezkedésnek az egyházmegyei zsinatok
473
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által kijelölt kereteiből kiindulva egyfelől a plébániai statisztikák481, helytörténeti munkák,
püspöki körlevelek és levéltári források alapján áttekintést adjon a legjelentősebb
egyesületekről,

valamint

a

tevékenységüket

összehangolni

igyekvő

koordináló

szervezetekről, másfelől a forrásanyag minőségének és mennyiségének függvényében
felvázolja a legnagyobb társadalmi aktivitást kifejtő egyesületek és mozgalmak
egyházmegyei szervezkedését, működését.
7.1. A váci egyházmegyei zsinatok és a katolikus társadalmi szervezkedés
A két váci egyházmegyei zsinat is nagy jelentőséget tulajdonított a különböző profilú
egyesületek szervezésének. Mindkét zsinati törvénykönyv külön fejezetet szentel a papság
ilyen irányú szociális tevékenységének.482 Az 1921-es statútum szerint a világi hívek
gazdasági és erkölcsi nehézségeit részben társadalmi szervezkedés által lehet orvosolni,
ami alatt katolikus társadalmi, önsegélyező és karitatív egyesületek alapítását értették. A
törvénykönyv konkrét ajánlásokat fogalmaz meg az egyesületek típusát illetően. A
körülmények és igények függvényében a következő szervezetek megalapítását tartja
célszerűnek: legény- és munkásegyesületek; olvasó-, gazda-, iparos-, katolikus körök;
keresztény szakszervezetek, fogyasztási és hitelszövetkezetek; napközi- és cselédotthon;
anyák köre, leányklub; patronázs és szociális misszió; Szent Vince és egyéb jótékonysági
egyesületek,

ifjúsági

egyesületek,

valamint

különböző

hitbuzgalmi

egyesületek

(Oltáregylet, Jézus Szíve Társulat, Mária Kongregáció, Rózsafüzér Társulat, Férfi
Apostolság). Az egyesületek értékét abban látja, hogy a közéletben és a családok
gondolkodásában általuk lehet leginkább érvényesíteni a katolikus világnézetet.
Megszervezésüket és irányításukat a lelkipásztorok egyik legfontosabb kötelességévé teszi.
A statútum egy gondolat erejéig megemlíti a munkáskérdést, amellyel a lelkipásztornak
foglalkoznia kell, és a szociáldemokrata munkásszervezetek ellensúlyozására keresztény
szakszervezetek alapítását tartja kívánatosnak.
Hanauer püspök később úgy vélekedett, hogy minden plébánián nemek és korok szerint
legalább a következő egyesületeket kellene létrehozni: férfiak (apák), asszonyok (anyák),
481
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fiúk (legények, tanoncok) és leányok egyesületei.483 A főpásztor a kongregációt tartotta a
legalkalmasabb egyesületi formának. Hangsúlyozta, hogy nem sok, hanem tevékeny
egyesületekre van szükség, és a már meglévő egyesületek – a Credo, az Oltáregyesület, a
Mária-kongregáció, valamint a Rózsafüzér Társulat – is az apostoli munka eszközeivé
válhatnak. Az egyesületi élet törekvései ellenére számos plébánián – elsősorban a kisebb
településeken – még a húszas évek második felében is névleges maradt.484 A főpásztor
kifogásolta, hogy sok helyen nem működik a Hitterjesztés Egyesülete és az Oltáregylet,
több esetben pedig a megfelelő hely hiánya akadályozta az egyesületi élet kibontakozását.
Utóbbi problémát a főpásztor kultúrházak építésével igyekezett megoldani. Püspöksége
alatt az egyházmegye területén 61 kultúrház épült.
Az 1930-as törvénykönyv több új megközelítéssel, irányelvvel egészíti ki az 1921-es
statútumot. Hangsúlyozza az egyesületek jelentőségét, és a dekrétumban megjelenik az
Actio Catholica fogalma, amelynek országos szervezkedése a második váci egyházmegyei
zsinat után kezdődött. A törvénykönyv a CJC-nek megfelelően a katolikus egyesületek
három típusát különbözteti meg: hitbuzgalmi, társadalmi és karitász egyesületeket.485 A
lelkipásztor feladata annak eldöntése, hogy a sokféle egyesület közül melyikre van
híveinek leginkább szüksége. Az Oltáregyesület és a Hitterjesztés Társulata megalapítását
a főpásztor azonban minden egyházközségben ismét kötelezővé teszi. Ezen kívül általános
irányelvként megfogalmazza, hogy minden plébánián olyan nem, kor és társadalmi helyzet
szerinti rétegszervezeteket kell kialakítani, amelyekben az egyházközség minden tagja
megtalálja a helyét. Minden egyesületnek a lelkipásztorkodás szolgálatában kell állni, és
részt kell venni a plébánia munkájában. A katolikus egyesületek alakítását, jóváhagyását,
felügyeletét a CJC kánonjai értelmében a megyéspüspök végzi. Az egyesületek
tevékenységükről és költségvetésükről kötelesek beszámolni a főpásztornak.486
A társadalmi nehézségek keresztény szellemű megoldására szociális intézmények és
egyesületek állítandók fel, amelyekben a lelkipásztornak vezető szerepet kell játszani.487 A
társadalmi egyesületek célja gazdasági, népművelési és jótékonysági jellegű. A statútum
ugyanazon egyesületek felállítását ajánlja, mint az 1921-es törvénykönyv, kiegészítve az
iparostanoncok, földműves ifjak egyesületével, és a katolikus munkásnő egyesületekkel. A
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munkáskérdés árnyaltabban jelenik meg az 1930-as törvénykönyvben. A zsinat belátja,
hogy a munkásszervezkedés hátterében valóságos társadalmi problémák rejlenek. A városi
lelkipásztor feladata, hogy megmutassa a munkásságnak: a kereszténység nem ellensége
törekvéseiknek. Ennek érdekében ajánlja, hogy személyesen foglalkozzon a katolikus
munkásokkal, nehogy megfertőzzék őket a szocializmus eszméi. Ne csak anyagi, hanem
lelki nehézségeiket is igyekezzen orvosolni, kísérje figyelemmel életüket, próbálja
rendezni házasságaikat, támogassa a Régis Szent Ferenc Egyesületet. A törvénykönyv
hangsúlyozza, hogy az egyesületi élet nem merülhet ki ünnepségek szervezésében, hanem
legyen komoly nevelő és művelő tartalma. A karitatív egyesületek kapcsán az 1930-as
statútum tartalmilag megismétli az 1921-es törvénykönyv rendelkezéseit, kiemelve a
karitatív egyesületek lelkipásztori támogatását, a szegények felkarolását, az anya- és
csecsemővédelem, a sokgyermekes családok támogatását. Hangsúlyozza a lelkipásztori
munkában a családlátogatás, valamint a hívek adatait tartalmazó Liber status animarum
fontosságát. Fontosnak tartja, hogy a plébánián megszerveződő egyesületek ne
elszigetelten működjenek, hanem vegyenek részt az országos szervezetek, mozgalmak
munkájában.
A korszak katolikus egyesületi mozgalmában a harmincas évek közepe jelentős cezúrát
jelentett. A gazdasági világválság és az ennek nyomán jelentkező politikai válság az
egyház figyelmét fokozottan a társadalom működési mechanizmusai felé irányította, ami
szociális tanításának a Quadragesimo anno-ban megfogalmazott átfogó kifejtését
eredményezte. A pápai enciklika a magyar katolikus egyházon belül is olyan szociális
mozgalmak megjelenését inspirálta, amelyek merészsége, hitelessége és eredményessége
sok tekintetben felülmúlta a harmincas évek elejére kifulladó katolikus egyesületi
szervezkedést. Célszerűnek tűnt ezért megvizsgálni a váci egyházmegyében az egyesületek
helyzetét a katolikus szociális mozgalmak – elsősorban a KALOT és a KALÁSZ −
megjelenése előtt, majd bemutatni ezen társadalmi mozgalmak szervezkedésének
egyházmegyei eredményeit.
7.2. A váci egyházmegye egyesületei a harmincas évek első felében
A püspökség területén működő jelentősebb egyesületek feltérképezéséhez a plébániák
által az egyházmegyei hatósághoz továbbított éves statisztikai és hitéleti kimutatás nyújthat
139

kiindulópontot.488

Jelen dolgozat az 1933-as esztendő statisztikai adatai alapján az

egyházmegye 10 ezer főt meghaladó lakosságszámú városaiban igyekszik áttekintést adni a
katolikus egyesületek elterjedtségéről.489
A források tanúsága szerint Kecskemét tekinthető a korszakban az egyesületi élet
egyházmegyei fellegvárának. Sajnálatos módon az 1933-as statisztikai kimutatásokból
éppen az egyházmegye legnagyobb városa esetében hiányzik az egyesületeket felsoroló, és
azok tevékenységét röviden leíró melléklet. Helytörténeti források szerint azonban a
városban már 1927-ben 26 egyesületet és társulást regisztráltak. 490 Később, a harmincas
években nagyobb jelentőségre tett szert a Katholikus Egylet,491 az Urak Mária
Kongregációja, a Katholikus Legényegylet,492 a Keresztény Munkásegylet, a Foederatio
Emericana, a Katholikus Nővédelmi Misszió, a Szent Ágnes Leány Klub, valamint az
Egyházi Énekkar.493 A vizsgált harminc település közül Kecskeméten kívül tíz városban –
Kiskunfélegyháza (2 plébánia), Vác (2 plébánia), Cegléd, Kispest, Újpest, Szolnok (2
plébánia), Hatvan, Nagykáta, Szentes és Monor – haladta meg a statisztikában rögzített
egyesületek száma a tízet. Öt városban – Hódmezővásárhely, Pestszentlőrinc, Kiskunhalas,
Kiskunmajsa, Pestszenterzsébet – kilenc egyesület működéséről számolnak be a
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kimutatások, tizenegy településen mozgott az egyesületek száma öt és tíz között, és négy
városban maradt öt alatt.
A vizsgálat alapján a legelterjedtebb egyházmegyei szervezeteknek a hitbuzgalmi
egyesületek bizonyultak.494 A Mária-kongregáció férfi női, fiú és lány csoportjai az
egyházmegye 24 nagyobb városában működtek, az elemi iskolások szívgárdái 19, a Jézus
Szíve tiszteletet terjesztő egyesületek 16 az Oltáregylet495 és a Credo 14, míg a
harmadrendek – nagy részük a ferencesek szervezésében − 10 településen voltak jelen. A
Hanauer által szorgalmazott Hitterjesztési Egyesület működését mindössze a kispesti, a
kiskunfélegyházi és a gödöllői plébánia statisztikája említi. A következtetést alátámasztják
a püspöki körlevelek, amelyek az összes plébánia összevetésében a Szívgárdát, a Máriakongreációt, a Credót, valamint a Rózsafüzér Társulatot említik legelterjedtebb
egyházmegyei egyesületként.496
A társadalmi célú egyesületek közül a fénykorát az első világháború előtt élő, a
katolikus társadalmi rend előmozdításáért küzdő Katolikus Népszövetség 13 plébánián
494
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Kiskunfélegyháza, Szentes, Csongrád, Kiskunmajsa, Abony, Hatvan, Vecsés, Nagykáta, Kecskemét.
Harmadrend: Pestszenterzsébet, Rákospalota (szerviták), Szolnok, Kiskunfélegyháza (ferencesek), Szentes
(ferencesek), Kiskunmajsa, Abony (ferencesek), Nagykáta (ferencesek), Kecskemét (ferencesek).
Rózsafüzér Társulat: Kispest, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Pestszentlőrinc, Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
Abony, Hatvan, Vecsés, Pestújhely. Katolikus Legényegylet: Pestszenterzsébet, Szolnok, Pestszentlőrinc,
Kiskunhalas, Csongrád, Kiskunmajsa, Hatvan, Monor, Kecskemét. Katolikus Kör: Pestszenterzsébet,
Kispest, Hódmezővásárhely, Rákospalota, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Cegléd, Szentes, Vác,
Pestszentlőrinc, Kiskunhalas, Mezőtúr, Csongrád, Kiskundorozsma, Hatvan, Rákosszentmihály, Vecsés,
Monor, Lajosmizse, Sashalom, Pestújhely, Nagykáta, Gödöllő, Kecskemét. Cserkészek: Szentes, Vác,
Pestszentlőrinc, Nagykőrös, Csongrád, Rákosszentmihály, Monor, Pestújhely, Nagykáta. Jézus Szíve
Társulat és Jézus Szíve Szövetség: Rákospalota, Cegléd, Nagykőrös, Kiskunmajsa, Vecsés, Monor,
Sashalom, Nagykáta, Kispest, Szolnok, Kiskunfélegyháza, Pestszentlőrinc, Kiskunhalas, Kiskunmajsa,
Abony, Hatvan, Vecsés, Pestújhely. VPKL, Consotiationes.
495
Hanauer 1926-ban az egyházmegyei oltáregyesületeket egyesítette a budapesti Központi Oltáregyesülettel.
Azok a plébániai oltáregyesületek azonban, amelyek önállóan tudtak működni megőrizhették önállóságukat,
de problémás esetekben fordulhattak a budapesti központi oltáregylethez. Működésükről éves jelentést kellett
küldeniük a budapesti központnak, valamint az egyházmegyei hatóságnak. Az önálló működésre nem képes
szervezetek a budapesti központ fiókegyesületeivé váltak. Tagjaik névsorát, valamint a tagdíjakat a
központnak továbbították. A központi Oltáregyesülethez intézett kérvényeket az egyházmegyei hatóság által
továbbíthatták. A püspök az egyházmegyei oltáregyesületi ügyek előadójává Podhorányi Józsefet nevezte ki,
aki a váci Oltáregyesület igazgatója volt. VHK, 1926./9./4764.
496
VHK, 1932./4./1455.
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működött, a cserkészet pedig 9 plébánián szerveződött meg. A vizsgált települések közel
egyharmadán (9 plébánia) alakultak meg a Katolikus Legényegyletek helyi szervezetei, a
katolikus leányklubok, és női szervezetek. A KLOSZ működése azonban csak a
kiskunfélegyházi plébánia kimutatásán szerepel. Az Emericana, a katolikus egyetemi és
főiskolai ifjúság szervezete Szentesen, Vácott, Kecskeméten, Lajosmizsén és Vecsésen
működött. Szociális célokért színre lépő egyesületnek tekinthető az Abonyban és
Kecskeméten szervezkedő Katolikus Munkásegylet, a kiskunfélegyházi Katolikus
Gazdaleány Egylet, a váci Katolikus Gazdakör, valamint a vecsési Szociális Misszió. A
kulturális céllal megalakuló egyesületek közül a 9 településen működő Katolikus Körök,497
valamint a különböző önképző egyletek, énekkarok említendők.
A statisztikai kimutatások érdekessége, hogy a püspöki körlevelek által többször is
nagyra értékelt karitászt mindössze a monori és a tiszaföldvári plébánia kimutatása említi,
pedig a húszas-harmincas évek fordulóján Magyarországon is kibontakozó gazdasági
világválság következtében előtérbe került tevékenységük.498 A következő években a
plébániai statisztikák szerint sikerült a nyomor elleni küzdelemben nagyobb erőket
mozgósítani, részben a szerzetesrendek és az egyesületek szélesebb körű bevonásával. 499
A karitatív célokat szolgáló Szent Vince Egylet az említett települések közül – a statisztika
szerint – csak Vácott működött.
Összességében megállapítható, hogy az egyházmegyei egyesületi élet a harmincas évek
elején, a legnagyobb plébániákon jelentős mértékben az egyház belső életének részét
képező, a hitélet fellendítését célzó hitbuzgalmi kereteken belül zajlott. Kevésbé voltak
elterjedtek a társadalmi céllal létre jövő mozgalmak, valamint a kulturális és karitatív
egyesületek.500 Jelentősebb változás csak a harmincas évek második felében az Actio
497

A Katolikus Kör hétköznapjaihoz lásd: CEGLÉD, 2001. 81-88; 189–192.
A szegénygondozás tekintetében jelentős eredményeket értek el Kecskeméten, Nagykátán, Halason,
Pestszentlőrincen, Pesterzsébeten, Kunszentmiklóson, Cegléden, Felsőgödön, Hódmezővásárhelyen,
Kiskunmajsán, Kispesten és Szentesen. VHK, 1931./5./2478.
499
Kecskeméten és Szolnokon a szegénygondozó nővérek, Vácott pedig az irgalmasnővérek vezették a helyi
karitászt. A legtöbb plébánián a szegénygondozást az egyesületek és a harmadrendek látták el.
Tevékenységükről pozitív visszajelzések érkeztek Abony, Alag, Cegléd, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Irsa,
Isaszeg, Kakucs, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Nagykáta, Nagykőrös,
Örkény, Palotás, Pusztaszer, Romhány, Tura, Üllő és Vecséstelep plébániáiról. VHK, 1932./4./1455.
500
A Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban számos egyházmegyei egyesület létezéséről maradt fenn írásos
dokumentum. Az iratanyag azonban meglehetősen foghíjas, az egyesületek többségénél mindössze az
Egyházmegyei Hatósághoz jóváhagyásra továbbküldött alapszabály, vagy egy-két jegyzőkönyv maradt fenn.
A két világháború közötti időszak vonatkozásában jelentősebb – több forrást tartalmazó –iratmennyiség a
következő egyesületekről és szerzetesrendekről található. Szerzetesrendekhez köthető társulatok: Szociális
Testvérek Társasága, Szociális Missziós Társulat, Szent Skolasztika Obláta Szövetség, Szent Ferenc
Harmadrend. Papi és missziós egyesületek: Hitterjesztés Egyesület, Kláver Szent Péter Társaság, Unio Cleri
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Catholica, valamint ehhez kötődően a hivatásrendi alapon szerveződő KALOT és
KALÁSZ egyházmegyei megjelenésével következett be, ami a váci egyházmegyében is új
lendületet adott a katolikus társadalmi szervezkedésnek.
7.3. Az Actio Catholica szervezkedése a váci egyházmegyében
A katolikus egyház actio catholica mozgalma a 19. század második felében az
általános európai szekularizáció ellenhatásaként jelentkezett és a hierarchia vezetésével a
világi híveket kívánta összefogni és mozgósítani.501 A kor uralkodó eszmeáramlatai,
különösen a liberalizmus és a szocializmus, ugyanis tömegeket távolított el az egyháztól és
a kereszténységtől. Európa számos országában liberális kormányok kerültek hatalomra,
amelyek a katolikus egyházat igyekeztek kiszorítani korábbi pozícióiból. A világi hívek
mozgósításának igénye ezért fogalmazódott meg az egyházi vezetésben. A mozgalomnak
XI. Pius pápa 1922-ben megjelent Urbi arcano dei kezdetű trónra lépési enciklikája adott
programot és szervezeti keretet. Ettől kezdve a nagy kezdőbetűvel írt Actio Catholica a
pápa által létrehozott szervezetet jelentette.
Magyarországon a katolikus püspöki kar hosszas vita után 1932. október 19-én
döntött az Actio Catholica megszervezéséről, melynek szervezeteit az egyházközségekkel
párhuzamosan kellett létrehozni. Az AC a már létező és később alakuló katolikus
egyesületek tevékenységét is igyekezett összehangolni. Szervezete szigorúan követte a
katolikus egyház hierarchikus struktúráját és az országos szervek mellett az egyházmegyei,
Pro Missionibus. Hitbuzgalmi egyesületek: Oltáregylet, Váci Oltáregylet, Eucharisztikus
Gyermekszövetség, Eucharisztikus Papi Társulat, Jézus Szent Szíve Társulat, Jézus Szent Szíve Szövetség,
Jézus Szent Szíve Tiszteletőrség, Szentháromság Társulat, Szent Család Társulat. Gyermekegyesületek:
Jézus Szent Gyermeksége, Kispesti Szent Alajos Társulat, Országos Magyar Gyermekvédő Egyesület.
Ifjúsági férfi egyesületek: KALOT, Kiskunfélegyházai Katholikus Legényegylet, Magyarországi Katolikus
Legényegyletek Országos Szövetsége, Országos Központi Katholikus Legényegyesület, Pestszenterzsébeti
Katolikus Legényegylet, Újkécskei Katolikus Legényegylet, Újpesti Katolikus Legényegylet, Váci Katolikus
Legényegylet, Váci Reménység Egyesület. Munkásegyesületek: Keresztény Munkásifjak Országos
Szövetsége. Ifjúsági egyesületek: Katolikus Ifjúsági Egyesületek, Kispesti Katolikus Ifjúsági Kör, Magyar
Cserkészszövetség, Újszászi Katolikus Ifjúsági Egyesület. Leányegyletek: Katolikus Dolgozó Leányok
Országos Szövetsége, Katolikus Leánykörök Szövetsége, KALÁSZ. Katolikus olvasókörök: Kecskeméti
Katolikus Egylet, Rákospalotai Katolikus Kör, Újpesti Katolikus Kör. Női egyesületek: Hódmezővásárhelyi
Római Katolikus Nőegylet, Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége, Magyar Katolikus
Nőegyesületek Országos Szövetsége, Országos Katolikus Nőszövetség, Országos Stefánia Szövetség. Férfi
egyesületek: Credo Egyesület. Tanítók egyesületei: Katolikus Középiskolai Tanáregyesület, Magyarországi
Katholikus Tanítóegyesületek Országos Szövetsége, Országos Katholikus Szövetség, Római Katholikus
Hittanárok és Hitoktatók Országos Egyesülete. Karitatív egyesületek: Katholikus Caritas. VPKL,
Consotiationes (Egyesületekre vonatkozó iratok).
501
Az Actio Catholica nemzetközi előzményeiről és magyarországi kibontakozásáról bővebben: GIANONE,
2006.; GERGELY, 1977.a 171–178.; BALOGH, 1998.
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espereskerületi és egyházközségi szervezetekre épült. A munka előre kidolgozott éves
munkaprogram alapján, öt szakosztály (hitbuzgalmi, erkölcsvédelmi, kulturális, sajtó,
szociális és karitatív, szervezési) keretében folyt, melyeket egyházmegyei, espereskerületi
és egyházközségi szinten is ki kellett építeni. Az AC a hazai katolicizmus mozgalmi
központjává válva a negyvenes évek végéig fontos szerepet játszott a katolikus egyház
életében.
Hanauer István váci püspököt főpásztori működése elejétől foglalkoztatta az actio
catholicában rejlő lehetőség. Már az egyházmegye papságához 1924-ben intézett újévi
körlevelében megemlítette a mozgalmat, amely az olasz példa alapján a világi hívek
mozgósításával alkalmasnak bizonyulhat a lelkipásztori tevékenység fellendítésére és
megújítására.502 A váci főesperesi kerület 1929. május 23-i ülésén maga a főpásztor
tájékoztatta a kerületi papságot az Actio Catholica szellemi előzményeiről és olaszországi
kibontakozásáról.503 A szervezet egyházmegyei kiépítésére természetesen csak a püspöki
kar hivatalos döntését követően kerülhetett sor.
A püspökség területén a szervezőmunka 1932 végén kezdődött. Mihalovics Zsigmond
országos igazgató az 1932. december 12-én Hanauernek írt leveléhez mellékelte az AC
ideiglenes ügyrendjét504, majd a következő év januárjában a főpásztor Seréditől részletes
útmutatót kapott az AC egyházmegyei szervezetére vonatkozóan. 505 A hercegprímás azzal
a kéréssel fordult a váci püspökhöz, hogy az Esperesi Tanácsok felállítását követően
alakítsák meg az Egyházmegyei Tanácsot is, melynek alakuló ülésén válasszák meg az AC
Országos Tanácsába küldendő három tagot.
Hanauer az 1933. évi második körlevelében utasította az egyházmegye papságát az AC
egyházközségi szervezeteinek felállítására.506 A püspöki kar döntése értelmében ezeknek
az egyházközségekre kellett épülniük, így a főpásztor az egyházközségek szervezeti
szabályzatának 24. §-a értelmében az egyháztanácsokat bízta meg, hogy ha még eddig
ilyen jellegű szervezetet nem hoztak volna létre, akkor állítsák fel a kulturális, szociális és
karitatív szakosztályokat, majd ezek megalakulásáról jegyzőkönyvi kivonatban tegyenek
jelentést. Azokon a plébániákon, amelyeken valamilyen oknál fogva még nem alakult
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VHK, 1924./1./ 1.
VHK, 1929./6./2411.
504
VPKL, AC, 5141/1932.
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VPKL, AC, 715/1933.
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VHK, 1933./2./658.
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egyházközség, ott alakítsanak plébániai bizottságot, amelynek első feladata az AC helyi
szerveinek felállítása.507
Az egyházközségek ezt követően válasszák meg képviselőiket, akiket az Esperesi
Tanácsba delegálnak. A püspök a tavaszi esperesi kerületi ülések elé utalta annak a
kérdésnek a megvitatását, hogy az egyházmegye sajátos viszonyaira való tekintettel az AC
plébániai szervezetei fölött álló testületet esperesi kerületenként Espereskerületi Tanács,
vagy főesperesi kerületenként Főesperesi Tanács néven hozzák létre, esetleg a politikai
megyék vagy nagyobb vidékek (pl. Kecskemét vidéke) szerint szerveződjön. Az így
megalakított tanácsok egy egyházi és egy világi tagot delegálnak az Egyházmegyei
Tanácsba, amelynek három tagot kell választania az AC Országos Tanácsába.
A püspöki kar rendelkezése szerint az egyházmegyei AC szervezeteket március 1-ig
kellett létrehozni. A váci egyházmegye esetében azonban – annak területi nagysága miatt –
ez a határidő eleve irreálisnak bizonyult. Hanauer ezért az Országos Tanácsba végül maga
delegált három tagot: Szabó Iván kormányfőtanácsos ügyvédet Kecskemétről, Csengő
Károlyt, Csongrád megye alispánját Szentesről és Kovács Vince kiskunhalasi esperesplébánost.508 A megyéspüspök az egyházmegye óriási méretével indokolta a szervezés
elhúzódását. Emellett azonban tény, hogy az Esperesi Tanácsok, sőt a plébániai
szervezetek felállítása sem haladt a terveknek megfelelően. Az utóbbi állítást látszik
alátámasztani a váci püspök 1933 júliusában kiadott körlevele, melyben az esperesi
kerületi ülések jegyzőkönyvei alapján kénytelen volt megállapítani, hogy a szomszédos
egyházmegyékkel ellentétben, ahol az AC szervezetei papíron már kiépültek,
egyházmegyéjében a papság egy jelentős része további instrukciókra vár és közömbös a
mozgalom iránt.509 Mindettől függetlenül 1933. május 6-án Hanauer Kovács Vince
személyében, aki időközben kanonok és vác-alsóvárosi plébános lett, egyházmegyei AC
igazgatót nevezett ki.
Serédi hercegprímás az ügyvezető alelnökök javaslatára a váci egyházmegye
területéről két tagot nevezett ki a hitbuzgalmi és erkölcsvédelmi, két tagot a kulturális,
további két tagot a sajtó és 26 tagot a szociális és karitatív szakosztály tanácsosának. 510 Az
AC szerveinek kiépülése azonban az egyházmegyében továbbra is vontatottan haladt. A
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források szerint 1933. június 14-ig mindössze tizenegy plébánián alakultak meg az AC
helyi szervei.511
A váci főpásztor az 1933. évi utolsó körlevelében ismét utasította az egyházmegye
plébánosait, hogy az őszi Katolikus Nagygyűlés útmutatásai alapján, ahol ez még mindig
nem történt meg, ott a plébánosok haladéktalanul szervezzék meg az AC bizottságait.512
Kérte, hogy a plébánosok a bizottságok tagjainak névjegyzékével december 31-ig
tájékoztassák őt szervező munkájuk eredményeiről. A központi utasításnak megfelelően a
2000 főt meg nem haladó falvak esetében az egyházközségi képviselőtestületből csak egy
AC bizottságot kell létrehozni, amely valamennyi szakosztály ügyeit intézi. A nagyobb
egyházközségekben hitbuzgalmi, kulturális és karitatív szakosztályokat kell felállítani, míg
a legnagyobb településeken ezek mellett létre kell hozni a sajtó szakosztályt és a szervező
szakosztályt is. Az egyes szakosztályokba a plébánia területén már működő egyesületek
vezetőit érdemes jelölni. A fíliákkal rendelkező plébánia valamennyi egyházközségében fel
kell állítani az AC helyi szerveit, de az Esperesi Tanácsba csak az anyaközség delegálhat
tagokat. Az Esperesi Tanács tavaszi ülésén kell egy tagot kijelölni, aki az esperessel együtt
képviseli a kerületet az Egyházmegyei Tanácsban. A püspök kérte az espereseket, hogy
terjesszék fel olyan világiak nevét, akiket az Egyházmegyei Tanácsba jelölhet.
Bár a szervezőmunka az egyházközségek szintjén továbbra is akadozott, az AC
egyházmegyei szakosztályainak felállítására 1935 februárjában mégis sor került. Az
országos tendenciához hasonlóan tehát az egyházmegyei AC-t felülről lefelé is igyekeztek
kiépíteni. Kovács Vince mellé Hanauer püspök 1935. február 7-én kinevezte Oetter
György püspöki titkárt az AC egyházmegyei igazgatóhelyettesévé. Éder Kálmán
nyugalmazott kúriai bírót a hitbuzgalmi, Parányi Andor Pest vármegyei királyi
tanfelügyelőt a kulturális, Kóródy-Katona János országgyűlési képviselőt a szociális és
karitatív, Pohl Sándor tb. főszolgabírót a sajtó, Ruszthy-Rusztek Lajos magyar királyi
büntetőintézeti igazgatót pedig a szervezési szakosztály élére állította a főpásztor. 513
Szerepük igen formális lehetett, hiszen munkájukról semmilyen írásos anyag nem maradt
fenn.
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A papság jelentős része nem fogadta osztatlan lelkesedéssel az AC-val járó
többletmunkát és számos alkalommal ki is fejezte a mozgalom iránti antipátiáját. Az AC
Országos Elnöksége érzékelte, hogy a váci egyházmegye egyházközségeiben lassan halad
a szervezőmunka. Mihalovics Zsigmond ezért 1935 decemberében felajánlotta Kovács
Vince egyházmegyei igazgatónak, hogy a püspökség néhány központi fekvésű településén
(Hatvanban, Kiskundorozsmán, Mindszenten, Szentesen, Nagykőrösön, Szolnokon,
Kiskunhalason és Csongrádon) az országos központ legjobb előadói AC-nap keretében
ismertetnék a szervezet célkitűzéseit.514 Mihalovics kérését továbbították az illetékes
plébánosoknak. Oetter György helyettes igazgató egy hónappal később sajnálattal jelezte
az országos igazgatónak, hogy mindössze Taraba József mindszenti plébánostól kapott
pozitív választ. A csongrádi és a nagykőrösi plébános nem reagált a felhívásra, a többiek
pedig elutasították a rendezvény megszervezését.515
Az AC egyházmegyei szervezkedése a továbbiakban is komoly nehézségekbe
ütközött, és szervezete még 1940-ben sem épült ki teljesen. Erről a tényről Oetter György
Mihalovicsnak írt levele is tanúskodik. Hanauer betegsége miatt XII. Pius pápa Kovács
Vincét az egyházmegye segédpüspökévé nevezte ki,516 aki megnövekedett feladataira
hivatkozva 1940. augusztus 22-én lemondott korábbi AC tisztségéről és maga helyett
Oettert ajánlotta.517 A megyéspüspök ennek megfelelően augusztus 24-én Oetter Györgyöt
nevezte ki egyházmegyei igazgatóvá, aki az AC helyzetét feltérképezte a püspökség
területén. Tapasztalatairól október 17-én írt levelében számolt be Mihalovicsnak.518 A
szervezet ezek szerint igen hézagosan épült ki az egyházmegyében. A legnagyobb
problémát az Esperesi Tanácsok tekintetében látta, amely szerv a gyakorlatban mindössze
egy esperesi kerületben működött.519 Oetter azt a célt tűzte ki maga elé – bár
megvalósulásához nem sok reményt fűzött –, hogy a hiányzó szervezeteket 1940 végéig
legalább papíron létrehozza.
Az egyházmegyei igazgató által jelzett jelenség nem csak a váci egyházmegyét
jellemezte. Nem véletlen, hogy az Országos Elnökség az 1940-es esztendő kiemelt
feladatának az espereskerületi AC tanácsok működésének felélénkítését jelölte meg.
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Mihalovics Oetternek is személyesen igyekezett segíteni. A püspökség három nagyobb
településén (Vácott, Kiskunfélegyházán és Szolnokon) 1940 októberében és novemberében
ugyanis Nagy Miklós központi titkárral együtt papi értekezleteket tartottak, amelyeken az
éves program megvalósítása mellett az egyházközségi szakosztályok és az Esperesei
Tanácsok felállítására buzdították a papságot.520 Hanauer szintén a kezdeményezés mellé
állt. Az espereseknek 1940 végén írt levelében kifejtette, hogy tisztában van az Esperesi
Tanácsok elevenebb működését akadályozó nehézségekkel, mégis szükségesnek látja,
hogy legalább minden esperesi kerületben legyen az öt szakosztálynak egy-egy előadója,
akik az Esperesi Tanácsokat azok megalakulásáig helyettesítik. Az előadókkal a
szakosztályi elnökök évente egyszer konzultálni kívánnak. Felkérte a plébánosokat, hogy
az AC egyházmegyei szerveinek újjáalakulásához kapcsolódóan az egyházközségi
képviselőtestület tagjai közül válasszák meg a helyi AC vezetőket, akik három tagot
delegáljanak az Esperesi Tanácsba.
Az AC szervezetek vezetőségét az ügyrend értelmében ötévente újjá kellett
alakítani, amelynek megfelelően 1940-ben több változás is történt a szakosztályok élén.
Hanauer október 11-én Éder Kálmánt megerősítette a hitbuzgalmi szakosztály élén. Fék
András váci magyar királyi főszolgabírót a szervezési, Klekner Mihály alagi ügyvédet a
szociális és karitatív, Rajz Károly váci magyar királyi kormányfőtanácsost, ny. MÁV
igazgatót a kulturális, Révay Géza alagi postaműszaki tanácsost pedig a sajtó szakosztály
elnökévé nevezte ki.521 Az elnökök mellé titkárokat rendelt. Oetter György helyettese Csík
József esperes-plébános lett.
Az Actio Catholica tényleges szervezettségéről a váci püspökség területén az
egyházmegyei szakosztályok elnökeinek az 1939/1940-es munkaévről készített beszámolói
adnak

némi

támpontot.522

Fék

András,

a

szervezési

szakosztály

elnöke

az

egyházközségekből beérkezett statisztikai ívek alapján – melyek adatai erős kritikával
kezelendők – megállapította, hogy az egyházmegyében a hitbuzgalmi szakosztály 949, a
kulturális 5636, a szociális 3613, a szervezési 3452, a sajtó pedig 1211 taggal rendelkezik.
A beszámoló sorra vette az esperesi kerületeket és kitért azokra a plébániákra, amelyeken
az AC szervei még papíron sem működtek. A vácvidéki kerületben a kosdi, a felső- és
alsógödi plébániák nem jelentették be szakosztályaik taglétszámát, feltehetően azért mert
ezek létre sem jöttek. A nógrádi kerülethez tartozó Berkenyén semmilyen egyesületi élet
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nincs. A gödöllői kerületben a gödöllői és a mogyoródi plébánián az AC szakosztályok
nincsenek megszervezve, a rákosi kerület rákoskeresztúri plébániáján csak a hitbuzgalmi
szakosztály működik, míg Rákoshegyen egyetlen szakosztály sem. A soroksári kerület
peregi, bugyi és kiskunlacházi plébániáin, a nagykátai kerület kávai és pándi plébániáin,
valamint a hódmezővásárhelyi kerület szentesi plébániáján nem szerveztek meg egyetlen
szakosztályt sem. Az Actio Catholica ügyrendje szerint a kisebb egyházközségekben
ugyanakkor legalább a szociális, a hitbuzgalmi és a kulturális szakosztályt létre kellett
volna hozni. Mindezek mellett azonban a kitöltött statisztikai ívek és a bejelentett
taglétszámok sem garantálták, hogy ezek mögött működő szervezetek állnak.
Hanauer Árpád István 1942. január 5-i halálát követően Pétery József,523 az új
püspök november 11-én érkezett Vácra. Első papjaihoz intézett körlevelében kiemelte az
Actio Catholica fontosságát és a szervezet egyházmegyei irányítását átalakította. 524 „A
mostani rendkívül nehéz időkben legfontosabb kötelességemnek az Actio Catholica
munkájának irányítását és a szociális nyomor enyhítését tartom.” – írta az új főpásztor.
Véleménye szerint a háború után új társadalmi berendezkedésre van szükség, amelyet a
pápai szociális enciklikák és az evangéliumok szellemében kell felépíteni és ennek
megvalósításában az AC-nek meghatározó szerepet kell játszania. Elképzeléseinek
megfelelően az egyházmegyei Actio Catholica közvetlen irányítását és az egyházmegyei
igazgatói tisztséget magának tartotta fenn. A váci püspöki palotában egyházmegyei AC
irodát hozott létre, melynek élére Endrey (Eipel) Mihály személyében titkárt nevezett ki,
aki püspöki titkári minőségben egyébként is az épületben lakott.525 Endrey feladata volt,
hogy kapcsolatot tartson az országos központtal, az egyházközségekben előkészítse a
szakosztályok megalakítását, irányítsa az egyesületek munkáját, támogassa a vallásos
társulatokat és harmadrendeket. Az irodának az egyházmegye területén működő
valamennyi egyesületről és mozgalomról kartotékot kellett vezetni, segítve ezzel adott
esetben a papság tájékozódását. Hasonló célt szolgált a Pétery által 1943-tól kiadott
Vácegyházmegyei papok közlönye,526 amely az egyházmegyei AC hivatalos lapjaként a
523
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püspökség mozgalmi életéről és az egyházközségek tevékenységéről kívánt tájékoztatni.527
A lapot az AC-iroda adta ki. Pétery előírta, hogy minden pap kötelezően fizesse be a 10
pengős előfizetési díjat, a plébánosok pedig minden évfolyamot köttessenek be és
helyezzenek a plébániai levéltárba. Az új püspök lendületesen látott hozzá egyházmegyéje
kormányzásához és intézkedései azt mutatták, hogy életet kívánt lehelni az Actio Catholica
egyházmegyei

szervezeteibe.

A

főpásztor

kezdeményezéseinek

kibontakozását

megakadályozták a háborús események, amelyek az AC működését szinte teljesen
lehetetlenné tették. Egyházmegyei vezetőségének megújítására 1944 augusztusában − már
a háborús fenyegetettség jegyében − került sor. Augusztus 17-én Pétery átadta az
egyházmegyei AC vezetését Endrey Mihálynak, akit igazgatóvá nevezett ki. Titkára
Rokonai József teológiai tanár lett.528 Két nappal később a főpásztor részben az
egyházmegyei AC szakosztályok vezetését is megújította.

Horváth József váci

postafelügyelő került a hitbuzgalmi, Fék András váci főszolgabíró a szervezési, Inczédy
Meiszner János nyugalmazott váci polgármester a szociális és karitatív, Verőczey Béla
váci fegyintézeti igazgató a kulturális és Rajz Károly nyugalmazott MÁV igazgató a
kulturális szakosztály élére.529 A szervezet a háborús esztendőket követően a rászorulók
segélyezésében játszott fontos szerepet.
Az Actio Catholica váci egyházmegyei szervezésének történetét áttekintve
megállapítható, hogy a szervezet 1945-ig a püspökség területén igen hézagosan működött.
Felmerül a kérdés, hogy Hanauer püspökségének kilenc esztendeje alatt miért nem tudott
teljes mértékben kiépülni. A szakirodalom alapján megállapítható, hogy ez a helyzet nem
csak a váci püspökséget, hanem talán a székesfehérvári kivételével szinte valamennyi
egyházmegyét jellemezte.530 Az európai összehasonlításban is feltűnő jelenségre
magyarázatot adhat az a tény, hogy az AC Magyarországon egészen más körülmények
között kezdett szervezkedni, mint a nyugat-európai országokban, amelyekben helyenként
liberális, antiklerikális erők kerültek hatalomra. Hazánkban a katolikus egyház és az állam
kapcsolatát a két világháború között az együttműködés jellemezte, így a nyugat-európai
szervezetektől

eltérően

nem

a

fennálló

hatalommal

szembeni

katolikus

tömegmozgalomként jelentkezett, hanem sokkal inkább hitbuzgalmi, karitatív és szociális
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célokat zászlajára tűző szerveződésként. Megalakulását és kiépülését tehát nem sürgették
politikai tényezők.531
A váci egyházmegyei AC szervezési nehézségeiről és ennek lehetséges okairól az
1939/40-es szakosztályi elnöki beszámolók alapján nyerhetünk képet. Rajz Mihály, a
kulturális szakosztály elnöke ebből a szempontból rendkívül sokatmondó gondolatokat
fogalmazott meg.532 Véleménye szerint az egyházmegyében nem mindenütt érezték át az
AC céljait a szükséges mértékben. A legnagyobb problémát a világiak szerepvállalásának
hiányában látta, akik „még mindig nem foglalták el az őr- és munkahelyet, melyet az AC
országos vezetősége és azon keresztül Szentséges Atyánk a világnak szánt.” A leterhelt
papság jelentős része az AC vezetőségének bekapcsolódását az egyházmegye életébe úgy
értékelte, hogy a püspök mellett egy másik urat is szolgálniuk kell. A rengeteg papírmunka
és az ellenőrzés miatt ellenszenvesnek találták a mozgalmat. A hadra fogható világi
munkatársak közül is sokan vélekedtek így.533 Az egyházközségek többségében hiányoztak
az alkalmas világi munkatársak, ezért az AC teendőit – legalább is a kötelező
adminisztratív feladatokat − a túlterhelt plébánosok látták el, ami felületességet,
pontatlanságot és kedvtelenséget eredményezett.534 Az elvégzett munkát dokumentáló
statisztikai ívek adatainak helyessége ezért igencsak megkérdőjelezhető. Esperesi
Tanácsok hiányában, melyeknek elvileg ellenőrizniük kellett volna a statisztikai adatokat, a
kérdőívek minden kritika nélkül futottak be az egyházmegyei központba. A fíliák adatait
nem különítették el az anyaegyházétól. Az íveken olyan esetekben is csak hozzávetőleges
adatok szerepeltek, amikor az pontosan megállapítható lett volna. Csak a vácvidéki
esperesi kerület gyakorolt némi kontrollt az adatok felett és küldött be rendezett és
viszonylag megbízható összefoglaló jelentést. Az AC munkáját nehezítette az
egyházmegye óriási területi kiterjedése és az alföldi tanyavilág szétszórt és nagyszámú
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katolikussága, mely még jó időjárási viszonyok közepette is nehezen volt megközelíthető
és szervezhető. Tovább bonyolította az egyházmegye helyzetét Budapest közelsége. Az
egyházmegye területén fekvő főváros környéki települések lakóinak nagy része ingázott
otthona és budapesti munkahelye között és ennek következtében csak az éjszakát töltötte a
püspökség területén. „Sem vallási sem szociális, sem kulturális tekintetben igénybe vehető
emberanyagot” nem jelentettek.535
A szervezési nehézségek arra is visszavezethetők, hogy az egyébként rendkívül
alapos és az AC-t alapvetően támogató Hanauer püspök 1938-tól élete utolsó éveit súlyos
betegségben töltötte, és az óriási egyházmegye kormányzásával járó egyéb nehézségek
mellett már nem maradt ereje és ideje a szervezet kiépítésére és munkájának következetes
ellenőrzésére. A korszak egyházmegyei igazgatói sem kizárólag az AC-vel foglalkoztak,
hiszen Kovács Vince székesegyházi kanonokként a vác-alsóvárosi plébániát is ellátta, míg
Oetter György püspöki titkárként a szeminárium tanára volt. Az Actio Catolica szervezése
így az egyébként is leterhelt papokra jelentős többletmunkaként hárult, ami nem kedvezett
a mozgalomnak.
Az AC egyházmegyei jelentősége − a szervezési nehézségei és hiányosságai mellett
− abban állt, hogy a harmincas évek második felében általa jelentek meg azok a szociális
és hivatásrendi mozgalmak, amelyek nem csak az egyházmegye, hanem a korabeli
Magyarország leghitelesebb és ez által leghatékonyabb és legsikeresebb katolikus
szervezeteivé nőtték ki magukat.
7.4. Szociális mozgalmak – a KALOT, az EMSZO és a KALÁSZ
egyházmegyei szervezkedése
Az iparos tanoncok, segédek és gyári munkások vallásos és társadalmi
szervezésével a 19. század második fele óta a katolikus legényegyletek foglalkoztak. A
harmincas évek elejétől a gazdasági válság és az annak következményeként fellépő
társadalmi feszültségek hatására a baloldali mozgalmak figyelme az ifjúság felé terelődött,
ami mobilizálta a katolikus egyház vezetését is.536 A legényegyletek tevékenységét ugyanis
kiterjesztették az addig szervezetileg elhanyagolt agrárifjúságra. A püspöki kar az 1936.
évi őszi konferenciáján az AC javaslatára az iparos-, kereskedő-, munkás- és agrárifjúság
535
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központi szervezetévé tette a Magyarországi Katolikus Legényegyletek Országos
Szövetségét,

amelyen

belül

három

főtitkárságot

állítottak

fel.

Az

iparos-

és

kereskedőifjúsággal az Országos Központi Katolikus Legényegylet régi főtitkársága, a
munkásfiatalokkal a Katolikus Ifjak Országos Egyesülete (KIOE) foglalkozott, az
agrárifjúság szervezését pedig a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos
Titkársága (KALOT) végezte.
Legényegyletek a váci egyházmegye területén a 19. század vége óta működtek.537
Országos viszonylatban is jelentősnek számított a száz feletti tagsággal rendelkező
kecskeméti, váci, szolnoki, pestszentlőrinci és újpesti538 egylet. A harmincas évek közepére
alig volt az egyházmegyének olyan iparosodottabb városa, ahol ne alakultak volna meg a
katolikus iparos- és kereskedőfiatalság helyi szervezetei. Az 1944-es esztendőben 30
legényegylet működött az egyházmegye területén, melyek taglétszáma 50 és 60 között
mozgott. A püspökség óriási kiterjedése miatt – a pécsi püspökségtől vagy az egri
érsekségtől eltérően – a legényegyletek helyi koordinálására nem hoztak létre
egyházmegyei központot. Az egyházmegye déli városainak – Kecskemét, Kiskunhalas,
Kiskunmajsa, Kiskunfélegyháza, Mezőtúr, Csongrád, Szentes –, a Kiskunságnak, valamint
a csanádi egyházmegyének az egyleteit az ún. délvidéki titkár igyekezett összefogni. A
Szolnok környéki egyletek munkáját az alföldi, míg a népesebb tagsággal rendelkező
Budapest környéki – újpesti, kispesti, pestszentlőrinci, pestszenterzsébeti, rákoshegyi,
vecsési, üllői, váci – legényegyletek tevékenységét a pestkörnyéki titkár hangolta össze.
Az egyház számára nehezen elérhető társadalmi csoportot jelentett a tanoncok és
munkásfiatalok rétege. A jezsuita Elsasser Gyula 1921-ben egyetemista Máriakongreganisták segítségével megalapította a Keresztény Ifjak Országos Egyesületét
(KIOE), amely 32 csoportban kezdte meg a működését. A kezdeményezés azonban
vidéken nem tudott igazán gyökeret verni. A püspöki kar 1936-ban mégis ezt a szervezetet
bízta meg a munkásfiatalság szervezésével az egyházközség keretein belül. Egyesületeibe
17 és 25 éves kor között léphettek be a munkásfiatalok. Céljuk a tagság vallásos, nemzeti
és szociális nevelése volt, és igyekezetek szórakozási lehetőségeket is biztosítani. A
taglétszám emelkedett, 1942-ben 28 budapesti, 17 pestkörnyéki, és 75 vidéki csoportban
6000 tag tevékenykedett.
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Az újpesti legényegylet történetéről: GERGYESSY, 1941.
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A korszak legnagyobb hatású tömegmozgalmává kétség kívül a Katolikus
Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága539 (KALOT) nőtte ki magát. A
korszakban a szervezettség szempontjából fehér foltnak számító, tradicionálisan vallásos
parasztifjúság körében látványos sikereket aratott, aminek jelentősége különösen annak
tudatában nem lebecsülendő, hogy a baloldali és szélsőjobboldali mozgalmak is a
társadalomnak ebben a rétegében igyekeztek befolyásukat érvényesíteni.
A KALOT már 1937-ben elkezdett szervezkedni a váci egyházmegye területén.
Hanauer püspök az Actio Catholica 1937/1938. évi munkaprogramjához kapcsolódóan írta
elő a helyi szervezetek megalakítását. A szervezőmunka megkönnyítése érdekében a
KALOT a megyéspüspöktől kérte Négyessy Kálmán jakabszállási lelkész kinevezését a
környék legényegyleteinek szervezésére, aminek a megyéspüspök eleget tett. 540 Az
agrárifjúsági mozgalom egyházmegyei zászlóbontását 1937-től Hanauer anyagilag is
támogatta.541 Az egyházmegye plébániáin legénytanfolyamokat tartottak, melyek a
vezetésre alkalmas falusi ifjak képzését kívánták elősegíteni. 542 Cegléden 1938 januárjában
86 parasztfiatal vett részt vezetőképző gyűlésen.543 Az agrárifjúsági legényegyletek néhány
év alatt az egész országban óriási népszerűségre tettek szert. Az egyházmegye területén az
új alapítások mellett régi legényegyletek, gazdakörök is csatlakoztak a KALOT-hoz.
A szervezet hamarosan olyan terebélyessé vált, hogy szükségessé vált az
egyházmegyei szintű koordinációja. P. Kerkai Jenő több egyházmegyét – köztük a vácit is
− meglátogatott és felkereste a főpásztorokat. Igyekezett alkalmas embereket találni a
legényegyletek egyházmegyei szintű összefogására. A Hanauernél tett látogatása
alkalmával Kovács Sándor kecskeméti plébánost javasolta egyházmegyei KALOTigazgatónak, mivel igen gazdag tapasztalatokkal rendelkezett a szervezőmunka területén,
és jelentős eredményeket tudott felmutatni a kecskeméti parasztfiatalok összefogásában.544
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Kovács plébános kezdetben egyáltalán nem szimpatizált a KALOT-tal, sőt igen feszült volt
a viszonya Kerkai páterrel. A kérést azonban P. Nagy Töhötöm, a KALOT országos
főtitkára levélben is megismételte. Hanauer püspök végül kinevezte Kovácsot a KALOT
egyházmegyei igazgatójává. A titkári feladatok ellátására pedig Nyúl Tóth Mihályt, egy
középiskolát végzett fiatalembert kért fel. A KALOT-titkárság hamarosan megkezdte
működését Kecskeméten. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az egyleti munka ne
süllyedjen a műkedvelés szintjére, hanem a tagság lelki, szellemi épülését szolgálja. 545
Ebből a célból 5-6 község összefogásával mozgalmi napokat szerveztek, amelyek az
agrárifjúsági mozgalom eszméit és feladatit ismertették a népes számú hallgatósággal. A
szervező munka azonban − tekintettel az egyházmegye nagy kiterjedésére – kezdetben
lassan haladt, és 1940-ben is mindössze 60 agrárifjúsági legényegylet működött a váci
püspökség területén, ami a veszprémi egyházmegye 200 egyletével szemben csekélynek
tekinthető.546 A működő csoportokról azonban Hanauer elismeréssel nyilatkozott és a
mozgalom terjeszkedését különösen az egyházmegye területének nagy részét kitevő
Alföldön szorgalmazta. A papságot is felszólította az agrárifjúsági legényegyletek
támogatására. „Tudom, hogy az egyesületek sok munkával terhelik a lelkipásztorokat, de a
KALOT legtöbbnyire talál a tanítók vagy az arra termett gazdaifjak között minden helyen
megfelelő vezetőket és reánk inkább csak a szemmel kísérés és az erkölcsi támogatás
marad. Ennyit azonban szívesen meg kell tennünk, mert ezzel munkatársakat nevelünk a
magunk számára és a jövő lelkipásztorainak gondjait is könnyítjük. Különösen is elvárom,
hogy ahol a gazdaifjak maguk kívánják a mozgalom helyi szervezeteinek megalakítását, ott
ne zárkózzunk el támogatásuktól.” – írta a főpásztor körlevelében.547 Kovács Sándor
igazgató az egyházmegye területén az eredményesebb munka érdekében KALOTközpontokat

hozott

létre

Vácott,

Püspökhatvanban,

Nagykátán,

Szolnokon

és

Kecskeméten. A központok világi vezetőit az érdi, majd 1943-tól a kecskeméti
népfőiskolán képezték ki. 1943 végén harminc pap számára KALOT-lelkigyakorlatot
szervezetek. A résztvevő lelkipásztorok vállalták, hogy falusi legények számára hasonló
lelkigyakorlatokat tartanak legalább két egyházközségben, előkészítve a terepet a
mozgalom számára.548 Az agrárifjúsági legényegyletek működését Pétery József püspök,
Hanauer utóda is támogatta. A második világháborút követően azzal kívánta előmozdítani
545
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tevékenységüket, hogy az egyházmegye esperesi kerületeinek élére külön KALOTlelkiigazgatókat nevezett ki, akik Kovács Aladár tanítóval, a püspökség új KALOTtitkárával és az országos központtal tartották a kapcsolatot.549 A lelkiigazgatók feladatát
képezte a KALOT munkájának támogatása és szorgalmazása a plébániákon. A második
világháborút követő kommunista térnyerés a KALOT munkáját is ellehetetlenítette és a
szervezetet végül 1946 júliusában a többi katolikus egyesülettel együtt feloszlatták.
Az EMSZO550 szintén az Actio Catholica kezdeményezéséből jött létre a harmincas
évek közepén. Az ipari munkásokat felkaroló szakosztályok Budapest közelségének
köszönhetően szintén jelen voltak az egyházmegye területén, bár a KALOT és a KALÁSZ
népszerűségét és elterjedtségét meg sem közelítették.551 Az EMSZO-központ 1943 nyarán
kérte Pétery püspököt, hogy Endrey Mihály püspöki titkár személyében nevezzen ki
egyházmegyei EMSZO-tanácsadót, aminek a püspök eleget tett, de anyagilag nem
támogatta a szervezetet. Endrey mellett Kovács Károly karkáplán tevékenykedett az
EMSZO körül egyházmegyei titkárként, aki igyekezett felmérni a szervezet tényleges
erejét és taglétszámát.552 Megállapította, hogy a váci püspökség területén 12 szervezet
működött 528 taggal a következő településeken: Kispest, Pestszentimre, Pestújhely,
Rákoscsaba, Rákoskeresztúr, Rákospalota, Újpest, Kunszentmiklós, Lőrinci, Mindszent,
Szolnok, Zagyvaszántó. Gödöllőn szintén létrejött egy szakosztály, de tagjainak nagy része
bevonult katonának, így működését átmenetileg szüneteltette. Kecskeméten egy Katolikus
Munkásegyesület nevű szervezet működött az EMSZO keretén belül. Az egyik
legjelentősebb EMSZO Újpesten szervezkedett, ahol nagyszabású kultúresteket rendeztek,
majd 1941-ben Munkásotthont, 1942-ben pedig Munkásfőiskolát avattak.553 Lőrinciben a
cukorgyári munkások által alakított helyi szervezet 1939-ben 30 százalékos béremelést
harcolt ki. A kispesti EMSZO viszont igen nehezen találta meg a helyét a túlszervezett
kispesti katolikus társadalomban. Hangneme és harsány programja miatt idegenkedve
549

VHK, 1946./1./387.
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fogadták zászlóbontását. Beilleszkedését követően pedig tevékenysége csupán kultúrestek
és kirándulások szervezésére redukálódott. Az eredmények mellett a karkáplán kimutatása
szerint az EMSZO 1943–44-ben csökkenő taglétszámot és aktivitást mutatott. A
szakosztályokra kétség kívül csapást jelentettek a megszaporodó katonai behívók is. Sorsát
a Szálasi-kormány feloszlató rendelete pecsételte meg.
Az országos jelentőségű egyesületek, hivatásrendi szervezetek mellett ígéretes helyi
kezdeményezésnek bizonyult a hatvani Keresztény Tehetségmentő Mozgalom, amely a
helyi Actio Catholica kultúrszakosztályának keretén belül működött és a környékbeli
szegény, de tehetséges fiatalok felkutatását, taníttatását és neveltetését tűzte ki célul. 554 A
mozgalom egyházi elnökségét a helyi plébános, Lévay Mihály prépost, választott püspök
vállalta el, míg világi elnöke Faludi Ferenc gimnáziumi igazgató lett. Titkárnak Ignáczy
Béla gimnáziumi tanárt, pénztárosnak pedig Horváth Lehelt választották. A mozgalom
1936-ban sorkosztoltatással kezdte meg a munkát. 1937-ben 2, 1938-ban 5, 1939-ben 7,
1940-ben 8, 1941-ben 4 tanulónak segítették gimnáziumi tanulmányait. Ezek közül hárman
a váci papnevelde növendékei lettek. Az 1942–43-as tanévben a katolikus népiskolák által
ajánlott tanulók közül 9 diákot részesítettek támogatásban, akik a hatvani gimnáziumban
folytatták tanulmányaikat és az iskolához kapcsolódó magáninternátusban laktak. Pétery
József püspök is jelentős összeggel támogatta a mozgalom működését. 555
A katolikus női társadalom már a századfordulót követően a túlszervezettség jeleit
mutatta.556 A katolikus nőmozgalom összefogására 1918-ban létrehozták a Katholikus Nők
Országos Szövetségét, amely 1923-tól Magyar Katholikus Nőegyesületek Országos
Szövetsége néven működött tovább. A húszas években a Szövetség igyekezett helyi
szervezeteket kiépíteni, ill. a már működő egyesületek tevékenységét összehangolni. A
törekvés vidéken, különösen a váci egyházmegyében igen sikeresnek bizonyult.557
Újpesten 1921-ben 600 fővel, Szentesen 1922-ben 270 fővel, Pécelen 1922-ben 240 fővel,
Szolnokon pedig 1926-ban 404 fővel alakultak meg a Szövetség helyi szervezetei.
Rákosligeten, Kecskeméten és Kiskunfélegyházán a már meglévő női egyesületek jelezték
felvételi kérelmüket a Szövetségbe. A helyi egyesületek tagsága általában középosztálybeli
katolikus hölgyekből állt, és tevékenységük a hitélet elmélyítésére és a szegények
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támogatására irányult. A 110 fős hatvani szervezet számolt be arról egyedüliként, hogy
tagjai között egyszerűbb származásúak is találhatók. A Szövetség a harmincas évek végén
13 országos jellegű szervezetet fogott össze 1844 tagegyesülettel. Tevékenysége azonban
inkább

a

reprezentatív

nőmozgalommal

való

megnyilvánulásokra,
kapcsolattartásra,

valamint

a

sajtótevékenységre,

nemzetközi
alkalmi

katolikus
kiadványok

készítésére korlátozódott.
A Szövetség működése a hitéleti, a leányvédelmi, az ifjúsági, a szociál-karitatív, a
szociál-politikai, a szervező, a külügyi, és a háztartás-gazdasági bizottságokban zajlott,
amelyek közül a harmincas évek végére az ifjúsági bizottság vált a legjelentősebbé. A
katolikus leányifjúságot a Katolikus Leányok Országos Szövetsége (KLOSZ) igyekezett
összefogni, majd az évtized második felében csatlakozott hozzá a hivatásrendi alapokon
álló Katolikus Dolgozó Leányok Országos Szövetsége (DL), valamint a Katolikus
Leánykörök Szövetsége (KALÁSZ). A KLOSZ nem tudott a váci egyházmegyében jelentős
tényezővé válni. Ezzel szemben az iparban és kereskedelemben dolgozó leányok katolikus
szervezését végző DL-nek számos szervezete jött létre az egyházmegyében, amelyek
azonban a Budapest környéki iparvárosokban – Újpest, Kispest, Pesterzsébet, Pestlőrinc −,
valamint a dél-alföldi nagyvárosokban – Csongrád, Kiskunfélegyháza, Szentes,
Hódmezővásárhely – koncentrálódtak. A negyvenes évek elején új egyesületek jöttek létre
Vácott és Szolnokon, majd Pétery püspök Bencze Lajos esperes személyében
egyházmegyei titkárt is kinevezett a mozgalom helyi koordinálására. 558 Az említett
nőmozgalmak alapvetően a városi középosztálybeli katolikus leányok és nők szervezését
tekintették céljuknak. A KALOT-hoz mérhető eredményességet azonban leginkább a falusi
leányok szervezését végző KALÁSZ559 tudott felmutatni.
A KALÁSZ-t Shvoy Lajos székesfehérvári püspök ajánlotta Hanauer figyelmébe.
A leánykörök központi szervezése Luczenbacher Rita vezetésével ugyanis a fehérvári
egyházmegyében kezdődött.560 A szervezkedés hamarosan országos méretűvé növekedett.
A leánykörök mozgalma kezdetben a Magyar Katolikus Nőszövetség Faluszervező Irodája
keretében működött. Az iroda egyik munkatársaként dolgozott a 23 éves Illésy Mária
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tanárnő, a mezőtúri katolikus kántortanító lánya, aki már jelentős tapasztalatokkal
rendelkezett a leányifjúság szervezésében. Shvoy püspök őt ajánlotta Hanauer figyelmébe
a KALÁSZ egyházmegyei kiépítése kapcsán. Kérte a váci püspököt, hogy vegye
pártfogásába a kibontakozó leánymozgalmat.
A szervezőmunka a váci egyházmegye területén a megyéspüspök megbízásából
végül 1939 novemberében kezdődött az említett Illésy Mária mezőtúri tanárnő és Kutassy
Margit nógrádi tanítónő vezetésével.561 A főpásztor körlevélben szólította fel a papságot a
szervezkedés és a két tanárnő támogatására.562 „Meggyőződve a mozgalom időszerűségéről
és falusi leánynevelésünkben szinte nélkülözhetetlen szolgálatainak fontosságáról, kérem a
főtisztelendő papságot, hogy a KALÁSZ mozgalmat fölkarolni, támogatni és munkáját
mindenben támogatni szíveskedjenek.”563 – írta a főpásztor körlevelében. A válságos és
nehéz időben különösen szükségesnek tartotta, hogy az ifjúságot az egyház és a haza
szolgálatába állítsák, különben „más fürgébb, de annál veszélyesebb áramlatok
befolyásolják őket és még kialakulatlan lelküket.” A főpásztor nyilván a munkás- és
nyilasmozgalmakra, illetve más a korban divatos szélsőjobboldali áramlatokra gondolt.
Vallotta, hogy mivel Magyarország agrárállam, ezért a magyar katolicizmus jövője jelentős
mértékében függ a falusi földműves és gazda leányifjúságtól, akiket fel kell készíteni az
édesanyai, házastársi hivatásra. A KALÁSZ a falu és a város iskolát elhagyott vagy kijárt
leányifjúságát kívánta leánykörökbe szervezni. A főpásztor felszólította egyházmegyéje
lelkipásztorait, hogy ahol már van valamilyen leánycsoport – hitbuzgalmi egyesület,
kongregáció, Jézus Szíve Szövetség –, az külső jellegének megtartásával az egységes
egyházmegyei munka érdekében csatlakozzon a leányköri mozgalomhoz, és vegye át
annak munkatervét.
Az 1940-es esztendő a szervezőmunka jegyében telt, és az év végére 130 leánykör
működött a püspökség területén. A siker nagymértékben Illésynek volt köszönhető, aki
rendületlen lelkesedéssel, fáradhatatlanul járta az egyházmegyét, levelezett, körleveleket
osztott szét és előadásokat tartott.564 A tanárnő 1940 februárjában a szolnoki
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VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 6241/1939. A KALÁSZ ezzel párhuzamosan megkezdte működését a
győri, a szombathelyi, a nagyváradi, és a szegedi egyházmegyében is. Vö.: Shvoy székesfehérvári püspök
1940. február 27-i levele Hanauernek. VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 6073/1943.
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VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 6241/1939.
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VHK, 1940./5./4500.; 1939./11./6081. A KALÁSZ alapszabályában rögzítette, hogy a már meglévő
leányköröket, falusi leányegyesületeket – legyen az Jézus Szíve Szövetség, Mária Társulat vagy kongregáció
– kívánja önállóságuk épségben tartásával összefogni. Vö.: MOLNÁR, 1989. 67.
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Az 1940-es esztendőben az egyházmegye 133 településén fordult meg, 140 előadást tartott, 929 levelet írt
és 500 körlevelet osztott szét. VPKL, AC, 303/1941. A tanítónő nagyon önzetlenül vetette bele magát a
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főesperességet, majd márciusban a kiskunsági főesperességet igyekezett bejárni.
Tapasztalatait két jelentésben foglalta össze a főpásztor számára. 565 Plébániai látogatása
előtt kérte a plébánost, hogy hívja össze a már esetleg működő leánykört, vagy a
szervezésre fogékony leányokat. Illésy mindenekelőtt igyekezett megtalálni a jó női
vezetőt. Néhány helyen pap vezette a leánykört, ami Illésy szerint a lehető legrosszabb
megoldás, mivel a nagylányok nevelése női vezetőt igényel, különben a kezdeményezés
zátonyra fut. A KALÁSZ legfontosabb célját a tanárnő abban látta, hogy a falusi leányok
egyházi vezetés alá kerüljenek, ahol a papság csak ellenőrzi a leánykörök működését.
Illésy 1940 januárjában és februárjában a szolnoki főesperesség területén 37 községben
fordult meg. Minden településen gyűlést tartott először édesanyák, majd leányok részére. A
helyi vezetőnek kezébe adta a Tarisznyát, a KALÁSZ kiadványát, aminek alapján vallásos,
kulturális és gazdasági előadásokat tarthattak, dalokat, játékokat taníthattak. Ajánlotta a
vezetőknek a főző-, varró- és kézimunka-tanfolyamok szervezését, mivel meg kell tanítani
a leányokat dolgozni, és fel kell őket készíteni arra, hogy jó édesanyák és ügyes feleségek
legyenek. Véleménye szerint, ha csak a vallásos nevelést hangsúlyoznák, akkor a leánykör
nem lenne túlságosan vonzó. Mindezt bizonyítják a hitbuzgalmi egyesületek és
kongregációk, ahol a fiatalok nem kapják meg az életük minden vonatkozására kiterjedő
gyakorlati és mellette katolikus irányítást. Éppen ezért ide csak néhányan iratkoznak be.
Tapasztalata szerint a falvakban a kongregációk általában vénlányokból állnak, ami
elrettenti a fiatalokat.
Illésy 1940 februárjában és márciusában a kiskunsági főesperességben folytatta
szervező körútját, azonban az időjárási viszonyok több plébánia meglátogatását
lehetetlenné tették. A nevelőmunka alaposságának érdekében az országos központtal
egyetértésben felhívta Hanauer püspök figyelmét arra, hogy a leányköröket általában
vezető tanítónők részére vezetőképző tanfolyamot kellene szervezni. Helyszínként
Aszódra, és egy könnyen megközelíthető alföldi nagyvárosra gondolt. A tanfolyam
költségeit, amennyiben a résztvevő számára annak kifizetése problémát okozna, a
plébánosoknak kellene vállalni. Hanauer támogatta a kezdeményezést, és az egyházmegye
szervező munkába. Mikor 1942-ben állami gimnáziumi állást ajánlottak neki, a lehetőséget a KALÁSZ-ra
való tekintettel visszautasította. Az egyházmegyétől havonta 25 pengő utazási költséget, valamint 50 pengő
tiszteletdíjat kapott, ami igen szerény megélhetést biztosított számára. Klekner Tibor, a KALÁSZ
egyházmegyei igazgatóhelyettese, majd Eipel Mihály egyházmegyei igazgató 1942-ben ezért két alkalommal
is 500 pengő segélyt kért az Egyházmegyei Hatóságtól Illésy részére. VPKL, Consotiationes, KALÁSZ,
1560/1942.
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VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 780/1940; VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 1899/1940.
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leányvezetői számára két tanfolyamot is szerveztek. Aszódon július 1-9-ig a nógrádi
esperesi kerületek számára, majd augusztus 23–30-ig végül Budapesten a többi négy
főesperesség számára. A tanfolyamokra más egyházmegyékből is jelentkezhettek. A
megadott határidőig azonban igen kevesen – az egyházmegyéből 6-7 tanítónő – jelezte
részvételi szándékát.566 Illésy igen fontosnak tartotta a vezetőképzést, mert nélküle a
megindult leányköri szervezkedésből csak „látszat-egyesületesdi” lesz. A tanítónő ezért
kérte Hanauert, hogy hívja fel a papság figyelmét a kurzusokra. A váci püspök ennek
megfelelően elrendelte, hogy olyan plébániák is küldjenek a tanfolyamokra leendő
vezetőket, ahol még nincs megszervezve a leánykör, és ha szükséges fedezzék a 28 pengős
költséget.567 A főpásztori felhívás eredményeként a Szent Szív zárdában tartott budapesti
tanfolyamon végül húsz leányköri vezető jelent meg az egyházmegye területéről.568 Az
előadásokat Halász Pál szegedi plébános, Klekner Tibor püspöki titkár, Neményi Lajos
teológiai tanár, Luczenbacher Rita, Stettner Andrea, Künnle Teodóra és Illésy Mária
tartották. A képzés célja az volt, hogy a vezetők megfelelő szaktudást és anyagot kapjanak
leányfoglalkozások tartására. A kurzust háromnapos lelkigyakorlat előzte meg. A
tanfolyam az egyesületi élet, a vallásos nevelés, a szociális nevelés témáit érintette.
Az egyházmegyei falusi leányok részére Illésy két leánynap szervezését is magára
vállalta. Az egyiket Aszódon, a másikat Mezőtúron tartották az Alföldi Katolikus
Nagygyűlések, valamint a katolikus napok mintájára. Céljuk a lányok katolikus és népi
öntudatának megerősítése. A leánynap közös szentmisével és szentáldozással kezdődött,
majd a lányok délelőtt díszgyűlésen vettek részt, ahol a leánykörök beszámoltak az éves
munkáról. Délután szabadtéri játékok következtek. A leánynapok igen sikeres
kezdeményezésnek bizonyultak, hiszen a mezőtúri eseményen közel 40 plébánia
leányifjúsága vett részt.569 A kor szelleméhez igazodva a leánynapok szervezésekor is
megmutatkozott a felekezeti vetélkedés. Urbán Mihály, a mezőtúri plébános hangsúlyozta,
hogy mennyire fontos az esemény által a katolikus egység reprezentálása a református
többségű városban.
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Illésy Mária 1940. június 5-én írt levele Hanauer váci püspöknek. VPKL, Consotiationes, KALÁSZ,
3298/1940.
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VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 3298/1940.
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A következő plébániák leánykörei képviseltették magukat: Nagykáta, Mezőtúr, Felsődabas, Tass,
Hévízgyörk, Üllő, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Alpár, Kakucs, Zagyvarékas, Tószeg,
Fülöpjakabszállás, Kiskunfélegyháza, Jászkarajenő, Újkécske, Farmos, Tápióság. VPKL, Consotiationes,
KALÁSZ, 5719/1940.
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Illésy Mária mellett Kutassy Margit nógrádi tanítónő tett sokat az egyházmegyei
leánykörök megszervezéséért. 1940-ben bejárta a hatvani, ecsegi, alsó-galgavölgyi, felsőgalgavölgyi és bujáki esperesi kerületek valamennyi plébániáját és negyven új leánykört
hozott létre.570 A sikeres szervezőmunka után Hanauer püspök 1940. október 10-én Illésy
Máriát a KALÁSZ egyházmegyei titkárává, Kutassy Margitot pedig a székesegyházi
főesperesség KALÁSZ-titkárává nevezte ki.571 Feladatuk az egyházmegye területén az
elemi iskolát végzett falusi leányok leánykörökbe szervezése, vezetőik irányítása,
tanfolyamok, leánynapok szervezése. A mozgalom egy esztendő leforgása alatt igen
terebélyessé vált, ezért létrehozták a KALÁSZ központi egyházmegyei szervezetét.572
Hanauer püspök Eipel Mihályt a KALÁSZ egyházmegyei lelkiigazgatójává, Klekner
Tibort573 pedig helyettesévé nevezte ki.574 Illésy helyettese Kerényi Ilona mogyoródi
tanítónő lett. Az esperesi kerületek élére egy pap KALÁSZ-igazgató és egy női vezető
került.575 A leánykörök száma 1941-ben a váci egyházmegyében elérte a 130-at, míg
országos szinten 1100 körül mozgott.576 A tagság országos létszáma elérte az 50 ezer főt.
Más egyházmegyék adataival összevetve megállapítható, hogy a váci püspökség területén
a leánykörök szervezettsége majdnem a legmagasabb szinten állt. A korszakban kétség
kívül a KALÁSZ vált a legnépszerűbb és legelterjedtebb egyházmegyei egyesületi
570

VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 5719/1940.
VPKL, Consotiationes, KALÁSZ, 5719/1940. VHK, 1940./7./6011.
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tevékenységének középpontjába. A Szociális Missziótársulat ugyanis szintén szervezkedni
kezdett az egyházmegye területén, ami kisebb konfliktusokat eredményezett a leánykörök
elindításakor. A falusi lányok nem tudták mely szervezetet válasszák. Illésy ezért levélben
kérte a váci püspököt, hogy az egyházmegye területén kizárólag a KALÁSZ-ra bízza a
fiatal leányok szervezését, mivel véleménye szerint a Missziós Társulat ezen a téren nem
rendelkezik tapasztalatokkal. A két szervezet párhuzamos működése pedig megzavarja a
leányifjúságot.577 Hanauer 1942-ben bekövetkező halála után Pétery József, az új váci
püspök is megkülönböztetett figyelemmel kísérte a KALÁSZ munkáját. Püspöksége első
évében 10.000 pengőt különített el egy egyházmegyei KALÁSZ népfőiskola
megszervezéséhez. Az összeget később kölcsön formájában az esztergomi KALÁSZ
népfőiskola rendelkezésére bocsátotta.578 A KALÁSZ sikere – a KALOT-hoz hasonlóan –
abban rejlett, hogy tevékenységével a korábban teljesen elhanyagolt és szervezetlen falusi
leányifjúságot célozta meg, amelynek vallási kötődései erősek voltak. Ez még persze
önmagában kevés lett volna, fontos, hogy programja gyakorlatias, közérthető és nem
csordult túl benne a hitbuzgalom, miközben kötődött az egyházhoz, így tevékenysége
könnyen utat talált a fiatal leányokhoz. A mozgalom reményteljes indulásának az 1945
utáni események vetettek véget.
7.5. Nagygyűlések és katolikus napok
Az egyházmegye katolikus társadalmát az egyesületi szervezkedés mellett számos
tömegrendezvény által is igyekeztek mozgósítani. Ezen rendezvények célja elsősorban a
katolikus identitás erősítése, a hitélet elmélyítése, valamint új impulzusok adása a
gyakorlati lelkipásztorkodáshoz. A váci egyházmegye területén a legnagyobb hatású
regionális katolikus rendezvényeknek az Alföldi Katolikus Nagygyűlések bizonyultak,
amelyeket a húszas évek első felében a katolikus nagygyűlésekkel párhuzamosan
szerveztek meg. A rendezvénytípus születésében szerepe volt az Országos Katolikus
Szövetséggel, valamint a katolikus nagygyűlésekkel szemben bizonyos katolikus körökben
–
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világi

értelmiségiek

–

megmutatkozó

elégedetlenségnek.579 A szervezők úgy látták, hogy a Szövetség és a nagygyűlések
alkalmatlanok a hazai katolicizmus összefogására, ezért új alapokra kell helyezni a
katolikus társadalmi szervezkedést.
Az első Alföldi Katolikus Nagygyűlésre 1922-ben Szegeden került sor, majd az
évtized folyamán a váci egyházmegyében Kecskemét (1923), Szentes580 (1924) és
Szolnok581

(1926)

adott

otthont

a

rendezvénynek.

Az

egyik

legimpozánsabb

eseménysorozatnak kétség kívül a kecskeméti mutatkozott, amely jól példázza a
rendezvény jelentőségét. A II. Alföldi Katolikus Nagygyűlés Előkészítő Bizottsága az
1922-es szegedi sikereken felbuzdulva egy évvel később Kecskemét városát szemelte ki a
következő nagygyűlés helyszínének. Az esemény lebonyolítására Révész István
kecskeméti plébánost kérték fel, aki Hanauer támogatását maga mögött tudva a felekezeti
kérdés szempontjából is kiemelkedő jelentőséget tulajdonított az eseménynek. Úgy vélte,
hogy a nagygyűlés a katolicizmus társadalmi, közéleti erejét is reprezentálni fogja:
„Nagyon jól tudjuk, hogy ezzel az elhatározással hódító útjára indítjuk a magyar
közéletből már-már kiszorításra ítélt katholikus erőt, amely valamikor az egész magyar
nemzetet érzés-, gondolat-, és akarategységbe olvasztotta össze, és amely valaha a
történelem tanulságaként ennek a nemzetnek homogén egységét biztosította és a
legerősebb nemzetfenntartó erőt képviselte.”582 Az esemény célja a katolikus tömegek
öntudatának erősítése, valamint a katolicizmus közéleti súlyának helyreállítása volt,
biztosítása a vélt vagy valós protestáns túlsúllyal szemben. A plébános szerint nem akarják
keresztény testvéreik jogainak csorbítását, de biztosítani kell a katolicizmus súlyának
megfelelő vezető szerepét a magyar közéletben. Ezen célnak meg kell nyerni a katolikus
világi és egyházi vezető személyiségeket, hogy minél nagyobb számban vállaljanak aktív
szerepet a nagygyűlésen. Az esemény időpontjául 1923. szeptember 8–10-ét jelölték ki. A
szervezkedés kezdetben nem várt nehézségekhez és konfliktusokhoz vezetett.
Az Országos Katolikus Szövetség 1923 tavaszán döntést hozott arról, hogy DélMagyarország katolikusai számára június 29-én Pécsett katolikus napot rendez. Az
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időpontot azonban végül szeptember 8-ra módosították, ami egybeesett a II. Alföldi
Katolikus Nagygyűlés időpontjával. A két szervező fél – saját bevallásuk szerint – a
sajtóból értesült az időpontok egybeeséséről. Az Országos Katolikus Szövetség ezért 1923.
augusztus 14-i levelében bizonyos előadók személyi azonosságára, valamint a katolikus
mozgalmak egységére hivatkozva kérte Révész Istvánt a nagygyűlés elhalasztására. 583 A
kecskeméti plébános három nappal később a nagygyűlés jelentőségét, az anyagi ráfordítás
mértékét, magas rangú egyházi és világi személyek jelenlétét, valamint a hívek nagyarányú
mozgósítását hangsúlyozva elutasította a Szövetség felvetését.584 Az eljárással Hanauer
püspök is egyetértett.
Az esemény legfőbb védnökségét József főherceg vállalta. A nagygyűlés további
fővédnökei a következő személyek voltak: Szmrecsányi Lajos egri érsek, Hanauer Á.
István váci püspök, Glattfelder Gyula csanádi püspök, Horváth Győző püspök, kalocsai
érseki helynök, Brém Lőrinc váradi püspöki helynök. Mellettük számos világi méltóság –
főispán, polgármester, nemzetgyűlési képviselő – vállalta a védnöki felkérést.585 A
nagygyűlés tisztikarát a következő személyek alkották: díszelnök (Hanauer István váci
püspök), egyházi elnök (Révész István kecskeméti plébános), világi elnök (Iványosi Szabó
László ügyvéd, a Katholikus Egylet elnöke), főtitkár (Királymezey Tibor segédlelkész),
pénztárnok (Takács Mihály lelkész). A szervezési feladatokat három bizottság koordinálta:
a pénzügyi és gazdasági bizottság Szabó László, az elszállásolási bizottság Hegedűs
Ferenc, valamint a rendező bizottság Orbán János elnöklete alatt. A nagygyűlésre érkező
előkelő vendégeket állásuknak és rangjuknak megfelelően szállásolták el. A nuncius,
Hanauer István váci püspök, valamint Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök a
kecskeméti plébánián nyertek elhelyezést. A kecskeméti vasútállomáson külön tájékoztató
irodát állítottak fel, amely információt adott a szállásról, valamint a programról. A hívek
számára iskolai tantermekben biztosítottak szállást. Lorenzo Schioppa pápai nuncius már
szeptember 7-én, pénteken megérkezett Kecskemétre. A vasútállomáson Fáy István
főispán a törvényhatóság, Zimay Károly polgármester pedig a város nevében köszöntötte.
Megérkezését követően Schioppa érsek a nagytemplom előtt fogadta az egyháztanács és a
katonaság tisztelgését.
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A nagygyűlés előtt a szervezők szeptember 6-án délután a nőknek, egy nappal
később pedig a férfiaknak biztosítottak gyónási lehetőséget. Szeptember 8-án és 9-én
reggel a hívek szentmiséken vehettek részt és áldozhattak. Az eseményt megnyitó
díszgyűlésre szeptember 8-án délelőtt 10 órakor került sor a Czollner téri iskola udvarán. A
köszöntők után a pápai nuncius mondott beszédet, amelyben XI. Pius pápa üdvözletét és
áldását közvetítette. Az eseményt fontos állomásnak nevezte Magyarország újjáépítésének
munkájában, amelyben nagy feladat hárul a katolikusokra: „Tőletek várja feltámadását
szeretett, megalázott, elszegényedett, elhagyatott hazátok. Tőletek várja Magyarország azt
a lelki erőt, amely újra feltámaszthatja a rajta végigszáguldott viharban meglazult,
felborított erkölcsi értékeit.”586 A nuncius hangsúlyozta, hogy a széthúzás ideje lejárt, és
együttes erővel kell a társadalom különböző területein helyreállítani Krisztus országát. Az
egybegyűlteknek a pápa programjának megvalósítását ajánlotta: Krisztus országában
Krisztus békéje! A díszgyűlésen a pápaság jelenlegi szerepéről Magyarország életében
(Glattfelder Gyula csanádi püspök), a katolikus szervezkedésről (Révész István kecskeméti
plébános), a katolikus szellemről (Somogyi Szilveszter szegedi polgármester), és a
katolikus akaratról (Wolff Károly) hangzottak el előadások. A délutáni szentségimádást
követően a ferences templomban a ferences harmadrend működéséről, szervezetéről, és
társadalmi szerepéről tartottak előadást a rend tagjai. Délután tematikus előadások
következtek három helyszínen. A Czollner téri iskola udvarán a hitbuzgalmi élettel
foglalkozó szónokokat hallgathattak meg a hívek. Beszédek hangoztak el a katolikus
öntudatról, a katolicizmus és a társadalom egységének alapjairól, a katolikus közélet
aktuális kérdéseiről. A szociális kérdés kapcsán a tanyai nép szociális gondozása, a
drágaság, az egykézés problémája, valamint a keresztény szövetkezetek jelentősége került
megvitatásra a Gazdasági Egyesület Rákóczi úti dísztermében. A Városháza épülete a
magyar ifjúság helyzetét vizsgáló, bemutató előadásoknak adott otthont. A szónokok
érintették a liberalizmus utóhatásait, a katolikus elvek hiányának következményeit az
ország életében, a magyar leányifjúság jövőjét, valamint az egyetemi ifjúság szerepének
kérdését az egyház és a haza védelmében. A napot kulturális programok zárták le. A
Nagytemplom erkélyéről különböző zenekari művek hangoztak fel. A kertmoziban pedig
az oberammergaui passiójátékot nézhették meg az érdeklődők.
A szeptember 9-i nap az előzőhöz hasonlóan szentmisékkel vette kezdetét a város
templomaiban, majd ismét tematikus előadások következtek délelőtt 10 órától. A
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kongregációk és a karitatív munka került terítékre a Czollner téri iskola udvarán. Az
előadók a kecskeméti misszió életét, a leánykörök, a női kongregáció, valamint a férfi
értelmiség apostolkodásának kérdéseit mutatták be a hallgatóságnak. A Városháza a
katolikus kultúra témáját körüljáró előadásoknak adott otthont. Az előadások súlypontjait a
katolikus világnézetre nevelés, az iskolán kívüli népnevelés, a tehetség értékelése, valamint
a katolikus sajtó témái képezték. Az előadók között számos jeles egyházi és közéleti
személyiség található: Glattfelder Gyula csanádi püspök, Wollf Károly a Keresztény
(Községi) Párt elnöke, Zsitvay Tibor, a Nemzetgyűlés elnöke, P. Bús Jakab jezsuita atya,
Sík Sándor piarista költő, Czapik Gyula, az Egyházi Lapok szerkesztője, Prohászka
Ottokár székesfehérvári püspök, P. Bőle Kornél domonkos tartományfőnök. Joggal
tekinthető ezért az alföldi katolikus nagygyűlés a korabeli magyar katolicizmus egyik
kiemelkedő megmozdulásának. Az előadások után 12 órakor a hatóságok és az egyesületek
tisztelegtek a pápai nuncius előtt. Délután fél háromkor került sor a kecskeméti szívgárda
díszünnepélyére, amely 25 csapatával és 1400 tagjával a legnagyobb volt az országban.
Délután 5 órakor eucharisztikus körmenet zárta a II. Alföldi Katolikus Nagygyűlést. A
körmenetet a pápai nuncius vezette. A teljes kecskeméti katolikus társadalom, valamint
előre bejelentett egyesületek, küldöttségek vettek rajta részt.
Hanauer püspök a több tízezer katolikus hívőt mozgósító nagygyűlésről elégedetten
nyilatkozott.587 Bízott abban, hogy a hitéletre komoly hatást fog gyakorolni, másrészt az
eseményt Révész plébános eddigi lelkipásztori tevékenysége – hitéleti szervezetek
kiépítése, a Szívgárda felvirágoztatása, a kongregációk, leánykörök, karitatív egyesületek
megszervezése, a tanyai lelkészségek megszervezése – megkoronázásának tekintette. A
lanyhának egyébként sem nevezhető kecskeméti hitéletet a nagygyűlés tovább erősítette,
hiszen eredményeképp számos új egyesület alakult. Az iparos és földműves lányok Sarlós
Kongregációja, amely az angolkisasszonyok vezetése alatt az egyszerű lányok vallásos
nevelésével foglalkozott, majd a Férfi-liga, a Szent József Kongregáció, a Szent Margit
Kongregáció, az Urak Kongregációja, az Úrinők Mária Kongregációja, a Katolikus
Nővédelmi Misszió, és a Katolikus Leányklub.
Már a szegedi nagygyűlést alatt felmerült, hogy a hatékonyabb katolikus
szervezkedés érdekében katolikus napokat kellene tartani a vidéki városokban, jelentősebb
községekben, amelyek mintegy helyi nagygyűlésként járulhatnának hozzá a katolikus
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öntudat erősítéséhez.588 A szervezkedés Katholikus Ébredés címmel folyóiratot is indított.
Hanauer püspök a nagygyűlések lelki hatásának biztosítására egyházmegyéjében támogatta
a katolikus napok szervezését és a korszakban több plébániai is vállalta az esemény
megrendezését.589 Programjukban a nagygyűlések struktúráját követték. Az esemény
többnyire már szombat este szentmisével, és egy előadással kezdetét vette. Vasárnap
délelőtt főpapi szentmise következett szentbeszéddel, majd délután került sor a központi
rendezvényre előadás formájában.590 Az eseményen a szervező plébánia hívei mellett a
szomszédos egyházközségekből is érkeztek.591
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8. A lelkipásztorkodás területei és eszközei
A katolikus egyházmegyében a pasztoráció főbb irányainak meghatározása az
érvényes kánonjog alapján a mindenkori megyéspüspök feladata. A váci egyházmegyében
a két világháború között tartott egyházmegyei zsinatok összehívásában igen nagy szerepe
volt annak a főpásztori szándéknak, hogy a lelkipásztorkodó papság kezébe a gyakorlati
életben is használható, a pasztorációs kereteket rögzítő, a gyakorlatnak irányt mutató
kézikönyvet adjon. Ebből fakadóan a zsinati dekrétumok kiindulópontul szolgálhatnak a
lelkipásztorkodás legfontosabb területeinek, súlypontjainak és eszközeinek áttekintéséhez.
A katolikus egyház minden korban az igehirdetést tekintette az egyik legfontosabb
lelkipásztori tevékenységnek, és ez a szemlélet tükröződik a szinódusok pasztorációs
dekrétumaiban is. Az 1921-es és az 1930-as egyházmegyei törvénykönyv szerint az
igehirdetés legjelentősebb eszközei a templomi prédikáció és katekézis, az iskolai
hitoktatás, az ifjúság valláserkölcsi nevelése a katolikus iskolában, a katolikus sajtó
terjesztése, valamint népmissziók és lelkigyakorlatok szervezése. A két statútum ezeket a
témákat eltérő terjedelemben, csoportosításban és megközelítésben tárgyalja. Amíg az
1921-es zsinati törvénykönyv az igehirdetést – ami alatt elsősorban a prédikációt és a
katekézist érti – a plébánosokról és helyi káplánokról szóló fejezet részeként fejti ki, addig
az 1930-as statútum a témának külön fejezetet szentel, és a fogalomnak egy tágabb
értelmezését adja.592 Az 1921-es szabályzat még nem utal az igehirdetés említett területei
és eszközei közötti szoros kapcsolatra, ezeket egymástól függetlenül tárgyalja. Az 1930-as
törvénykönyv ezzel szemben az Isten igéjének hirdetése fejezetbe emeli a templomi és
iskolai igehirdetés mellett a katolikus sajtó, a népmissziók, valamint a lelkigyakorlatok
témakörét is. A dolgozat a statútumok tematikája szerint tekinti át a lelkipásztorkodás eme
fontos területeit, képet adva – ahol lehetséges – az egyházmegyei helyzetről. A katolikus
sajtó egyházmegyei sajátosságai külön fejezetben kerülnek bemutatásra.
8.1. Templomi igehirdetés és katekézis
Az említett témakörök közül a templomi prédikáció és katekézis ragadható meg
legkevésbé a források alapján. A zsinati dekrétumok rögzítik az általános irányelveket,
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azonban a gyakorlati megvalósulás a rendelkezésre álló források alapján nehezen
vizsgálható, ezért általános megállapítást aligha lehet tenni, már csak a téma szubjektív
volta miatt is. A nehézség részben abból fakad, hogy a rendelkezésre álló források
elsősorban nem a hétköznapi egyházi élet részét képező prédikáció vagy katekézis témáját
helyezik középpontba. Másrészt a lelkipásztori jelentéseket maguk a plébánosok írták, akik
nem voltak érdekeltek abban, hogy a plébániájukon zajló igehirdetést rossz színben
tüntessék fel. Ezért ennél a résznél a dolgozat megmarad az irányvonal bemutatásánál.
Az alapvetően lelkipásztori beállítottságú Hanauer püspök saját korát a világnézeti harc
korszakának tartotta, amelyben véleménye szerint olyan erő fog győzedelmeskedni, amely
képes a tömegeket tartósan saját eszméinek megnyerni, és ezek mellett megtartani.593
Ebben a harcban az egyház legfontosabb eszköze az evangélium hirdetése, amely a
templomban a prédikáció és a katekézis formájában valósul meg. Az igehirdetés a
plébános személyes kötelessége, amely soha nem szünetelhet. A főpásztor helytelennek
nevezte, és megtiltotta azt a gyakorlatot, amely bizonyos időszakban vagy bizonyos okból
elhagyja az igehirdetést. A nagy mezőgazdasági munkák idején ugyanis ez az egyetlen
lehetőség, amikor a plébános híveihez szólhat. Az 1921-es statútum az igehirdetés egyik fő
helyszínének a templomi szószéket tekintette, és általános irányelveket fogalmazott meg a
prédikáció tartalmára, és időtartamára vonatkozóan.594 A lelkipásztornak törekednie kell
arra, hogy két-három év alatt valamennyi hitbeli és erkölcsi igazságról beszéljen. A
prédikáció időtartama vasárnap 20-30 perc, hétköznap 5-10 perc legyen. Utóbbi esetben is
fontos, hogy a lelkipásztor „az ilyen rövid beszédekre különös gonddal készüljön, hogy se
üres formákká ne váljanak, se a meghatározott időnél tovább ne tartsanak, hogy a híveket
a misehallgatástól el ne idegenítsék.”595 A jó prédikáció gondos előkészületet igényel,
amiben a legfontosabb a pap személyes hite, imaélete, hiszen a saját tapasztalatait tudja a
leghitelesebben megosztani. A főpásztor ajánlatosnak tartotta, hogy a kezdő pap írja le a
prédikációit, és később is maradjon meg a vázlatírás gyakorlatánál. Az előadáskor a
„nemes természetességre” kell törekedni. A hosszabb prédikációt a szószékről kell
elmondani, és a püspök csak a rövid öt perces beszédek elmondását tartotta
megengedhetőnek az oltártól. Nagy figyelmet kell fordítani az evangélium és más
szentírási részek lassú, tagolt, hangos felolvasására. Hanauer püspök szerint a
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prédikációnak két nagy ellensége a kényelemszeretet, és a szónoki hiúság, ezért „egy
komoly pap sohasem engedi meg, hogy prédikációját előtte dicsérjék.”596
A statútumok hangsúlyozták, hogy a plébánosnak minden alkalmat – különösen
szentségek (pl. keresztség) kiszolgáltatásakor – meg kell ragadnia tanító (kateketikus)
beszédek tartására. A miséhez kapcsolódó prédikációk mellett a templomi katekézisek is
fontos szerepet játszanak a hívek vallási képzésében. Az 1921-es törvénykönyv előírta,
hogy a több papot foglalkoztató plébániákon a téli hónapokban advent első vasárnapjától
húsvétig, vasárnap délután rendszeres kateketikus beszédeket tartsanak.597 Ebben az
időszakban ugyanis a mezőgazdasági munkák szünetelnek, így az ebből élő parasztság
jobban rászánja magát a délutáni templomlátogatásra. A filiális helyeken és a pusztákon,
ahol csak délelőtt van istentisztelet, a délelőtti prédikáció helyett legyen időközönként
kateketikus magyarázat. A váci püspök ajánlotta az adventi hajnali szentmisék előtt
mondott katekézist is. A törvénykönyv elrendelte, hogy mind a prédikációkról, mind pedig
a katekézis előadásairól a lelkipásztorok vázlatot készítsenek, amit a főpásztornak kánoni
látogatása alkalmával be kell mutatni.
Az 1930-as zsinati törvénykönyv a prédikációt tágabb összefüggésben mutatja be, és
célját, tartalmát, különleges alkalmait, formáját az 1921-es törvénykönyvnél sokkal
részletesebben tárgyalja.598 Minden igehirdetés célja, hogy a lelkipásztor „a híveket
Krisztus ismeretére és követésére” bírja, és ez által „Isten dicsőségét és a lelkek
üdvösségét” szolgálja.599 A statútum ajánlja, hogy a lelkipásztor adventi és nagyböjti
prédikációkat is tartson, amelyek megvilágítják az egyházi év eme időszakainak sajátos
jelentését. Az egyes kedvező alkalmakat – bérmálás, halottak napja, papszentelés – fel kell
használnia, hogy ezek jelentőségéről szóljon.600 Annak érdekében, hogy a pap a hívek
érdeklődését a katolikus iskolák ügye iránt fenntartsa, évente egyszer a katolikus iskola
családokra, egyházra és hazára gyakorolt hatásáról is prédikálnia kell, emlékeztetve a
szülőket gyermekük katolikus nevelésének fontosságára.601 A lelkipásztor számoljon be
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mindezek mellett az iskola életének nevezetesebb mozzanatairól is. A prédikációk az év
végén érintsék az egyházközség életének hitbuzgalmi és népmozgalmi eseményeit.
Alkalmat kell találni a lelkipásztornak arra, hogy a házasságról, a vegyes házasságról, és az
egyházról beszéljen, meg kell ismertetnie híveivel a liturgia szépségeit. Az igehirdetést
tervszerűen kell felépíteni, a prédikációk tárgyát a plébánián külön könyvben kell vezetni,
amit az esperes a kánoni látogatások alkalmával ellenőrizni köteles. A törvénykönyv
kiemeli, hogy a pap nemcsak szavaival, hanem mindenekelőtt életével prédikál.
8.2. Hitoktatás és katolikus iskola
A katolikus egyház iskolafenntartóként, az oktatásügy irányítójaként és – elsősorban a
tanító tevékenységet folytató szerzetesrendek által – az oktatói-nevelői tevékenység
végzőjeként meghatározó szerepet játszott a Horthy-korszak oktatási rendszerében.602 A
neonacionalizmus és a kultúrfölény gondolatán alapuló klebelsbergi kultúrpolitika a
katolikus egyházban egyik legfőbb ideológiai szövetségesét látta a nemzeti tragédiák
okozójaként megbélyegzett liberalizmussal, szociáldemokráciával és radikalizmussal
szemben.603 Az állam ezért a korszakban minden szinten támogatta a katolikus
oktatásügyet. A tantervet és tankönyveket az egyházi vezetéssel egyeztetve az állam írta
elő, de egyébként a katolikus iskolák jelentős autonómiával rendelkeztek és az egyház
felügyelete és irányítása alatt álltak. A 6 osztályos elemi iskolák, valamint a tanítóképző
iskolák többségét a korszakban a katolikus egyház tartotta fenn, és a két világháború között
növekedett az egyházi polgári iskolák száma is.604 A középszintű oktatási intézmények
közül az egyház a gimnáziumot preferálta, míg az ipari és kereskedelmi iskolák iránt
kisebb érdeklődést mutatott.
A katolikus egyház 1925-ben az ország elemi iskoláinak 45 százalékát, és minden más
iskolatípus 30 százalékát tartotta fenn.605 Az 1930-as esztendőben 2835 elemi iskolát, 13
reáliskolát, 14 gimnáziumot, 18 reálgimnáziumot, 9 leánygimnáziumot, két kereskedelmi,
egy mezőgazdasági iskolát, két óvónőképzőt, 19 tanítóképzőt, 13 teológiai főiskolát, és egy
jogakadémiát működtetett.606 A hitoktatás révén a katolikus nevelés az állami oktatási
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intézményekben is jelen volt, hiszen a korszakban a heti két hittanóra mindenki számára
felekezetének megfelelően kötelező volt. Ezen kívül pedig az 1921. évi XXX. tc. előírta,
hogy a tanköteles gyermekeknek vasár- és ünnepnapokon kötelező részt venni az
istentiszteleten.607 A korabeli katolikus oktatás – különösen a gimnáziumokban a
szerzetesrendek tevékenysége által – igen magas színvonalon állt, amit az is mutat, hogy a
korszak szellemi elitjének legalább a fele pályájának elején katolikus oktatási intézményt
látogatott.608
A katolikus iskolák a korszakban igazgatásilag a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium alá tartoztak, de a püspöki kar létrehozta saját oktatásért felelős igazgatási
szerveit is, amelyek ellátták oktatási intézményeinek felügyeletét. A legfontosabb ilyen
szerv a Katolikus Tanügyi Tanács volt, amely az iskolatípusoknak megfelelő
szakosztályokra tagolódott.609 A Tanács elnöki tisztét a korszakban Hanauer István váci
püspök töltötte be. Az egyházi oktatási intézményekben tanítók munkáját két szakmai
egyesület,
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Katolikus

Középiskolai

Tanáregyesület,

valamint
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Katolikus

Tanítóegyesületek Országos Szövetsége segítette. A harmincas években, Hóman Bálint
minisztersége alatt, az oktatásügyi reformok következtében a katolikus tanügyi igazgatás is
átalakult. A katolikus középiskolák tevékenységének koordinálására létrehozták a
Katolikus Középiskolai Főhatóságot, amely a Katolikus Tanügyi Tanács középiskolai
szakosztályára támaszkodott. Az állami oktatáspolitika központosító törekvéseivel
szemben 1938-ban a püspöki kar kiépítette a katolikus középiskolák tanfelügyeleti
rendszerét is. Felállította a budapesti, dunántúli, és Dunán inneni tankerületet, amelyek
élére főigazgatókat nevezett ki, akik a Katolikus Középiskolai Főigazgatóságon belül
tevékenykedtek. A katolikus középiskolák így állami és egyházi tanfelügyelet alatt is
álltak. A negyvenes években a Főigazgatóság hatáskörét kiterjesztették a tanítóképzőkre és
a szakiskolákra is, aminek eredményeként a Főigazgatóságból Katolikus Tanügyi
Főigazgatóság, a Katolikus Középiskolai Főhatóságból pedig Katolikus Iskolai Főhatóság
lett. A katolikus iskolaigazgatás sajátossága volt, hogy az elemi és polgári iskolákat
egyházmegyei szinten irányították, és ezek felügyeletét az egyházmegyei főtanfelügyelő
látta el. A központi kormányzati szervek joghatálya ezekre nem terjedt ki.610 A katolikus
iskolák ezen kívül az 1934. évi XI. és az 1935. évi VI. törvény értelmében tanügyi
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autonómiát élveztek, és a kormányzat csak a felügyeleti jogkört gyakorolta felettük. 611 Az
egyházmegyei zsinatok a fentiekből fakadóan elsősorban az elemi és polgári iskolák
igazgatásának szabályozásával, valamint a hitoktatás kérdésével foglalkoztak. Az
egyházmegyei statútumok alapján áttekintést kaphatunk a korabeli hitoktatásról, a
katolikus elemi szintű oktatás szervezeti kereteiről, felügyeleti rendszeréről és a
lelkipásztorok vonatkozó feladatairól.612
8.2.1. A hitoktatás helyzete
A hitoktatást az egyházmegyei zsinati törvénykönyvek egybehangzóan az igehirdetés
fontos eszközének tekintették, és nagy jelentőséget tulajdonítottak ebben a vonatkozásban
a katolikus iskolának, amely fokozott mértékben biztosította az ifjúság vallásos nevelését.
Az 1921-es zsinati törvénykönyv a plébános kötelességeként említi meg az iskolai
hitoktatás végzését, valamint az ifjúság valláserkölcsi nevelésének figyelemmel kísérését,
és emellett külön fejezetet is szentel az iskolaügynek.613 A gyermekeket „úgy az iskolában,
mint az iskolán kívül a katholikus hit ismeretébe bevezetni és a katholikus életre nevelni
minden papnak kiváló nagy kötelessége.”614 Az iskolai hitoktatásért a plébános volt a
felelős, de a tevékenységet a káplánokkal, hitoktatókkal együtt végezte.615 Amennyiben a
plébánia papsága a hitoktatás feladatát önhibáján kívül nem tudta ellátni, akkor a zsinati
statútum a katolikus tanítókat kötelezte erre. A hitoktatás elsődleges célja a gyerekek
katolikus életre nevelése, amit központilag megállapított tanrend keretében és tananyag
által végeztek.616 A zsinat a hitoktatás kapcsán kiemelte a gyermekek első áldozásra való
felkészítését,
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Az 1930-as statútum a templomi igehirdetéssel egyenértékűnek tekinti az iskolai
hitoktatást, ami alapvetően a plébános kötelessége. 617 Az iskolai hitoktatás lényege a
gyermekek katolikus életre nevelése. A hitbeli ismeretek átadása mellett a törvénykönyv
különösen fontosnak tartja ebből a szempontból a vallás gyakorlását, a mindennapos
imákat, a közös vasár- és ünnepnapi szentmiséket, a rendszeres (napi) szentmise-látogatás
megkedveltetését, a szentségek – elsőáldozás, bérmálás – vételének megfelelő
előkészítését, valamint a vallásos egyesületekben való részvételt. A szabályzat külön
kiemeli, hogy a plébánosnak különös gondot kell fordítania a baloldali ideológiák
vonzásának leginkább kitett iparostanoncok hitoktatására, akiket iskolai éveik után a
katolikus legényegyletek felé kell irányítani, bár ennek módját nem fejti ki részletesen.
Az elemi szintű hitoktatás egyházmegyei felügyeletét a kerületi tanfelügyelők, és a
főtanfelügyelő látta el, akikről később lesz szó. A középiskolai hitoktatás ellenőrzésének
végzésére a püspöki kar 1900. január 29-én létrehozta a püspöki biztosi tisztséget.618 A
biztos a püspök nevében ellenőrizte a vallástanítás menetét, a hitoktató működését, és az
iskolai vezetés előtt képviselte az egyházi hatóságot. 619 A püspöki biztosok éves
jelentéseikben számoltak be tapasztalataikról a püspöki főbiztosnak, aki ezeket összegezve
terjesztette fel beszámolóját a megyéspüspöknek a hitoktatás egyházmegyei állapotáról. A
püspöki főbiztosi tisztséget 1920-ig Bucsek István kanonok töltötte be, majd halála után
Hanauer Perémy Imrét nevezte ki, aki tíz éven át irányította az egyházmegyei középiskolák
hitoktatásának ellenőrzését. Perémyt 1930-ban Horváth Elemér, majd 1935-ben Vaszary
Mihály követte a tisztségben.620 A püspöki biztosok száma a váci egyházmegyében a
húszas évek közepén a középiskolák számának függvényében húsz körül mozgott.621
A főpásztor a főbiztos jelentése alapján körleveleiben rendszeresen reflektált a
hitoktatás egyházmegyei helyzetére. Megállapította, hogy számos középiskolában
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mintaszerűen zajlik a hitoktatás, ugyanakkor utalt a visszásságokra is.622 Az 1921-es
jelentés nyomán felhívta a püspöki biztosok figyelmét a rájuk bízott iskola hitoktatásának
rendszeres ellenőrzésére, amelyhez szempontokat is adott. Minden középiskolában
működnie kell a Mária-kongregációnak, a felsőbb osztályokban a Sík Sándor és Schütz
Antal által szerkesztett imakönyvet623 kell használni, a hittanórák ne legyenek 12 és 1 óra
között, a tanulók buzdítandók a gyakori és önkéntes áldozásra, közösen vegyenek részt a
hamvazáson624 és az úrnapi körmeneten, a nyolcadikos diákok figyelmét pedig fel kell
hívni az egyetemi és nagyvárosi élet veszélyeire, a Szent Imre Kör és a Szent Vince Egylet
tevékenységére.
Hanauer utalt a hitoktatás hiányaira, fogyatékosságaira is. A püspöki biztosi rendszer a
húszas években nem bizonyult igazán hatékonynak, mivel a megbízott lelkipásztorok közül
nem mindenki vette komolyan a feladatát, és tett eleget iskolalátogatási és jelentéstételi
kötelezettségének.625 Több iskolában alkalmatlan időben tartották a hittant, számos helyen
hiányzott az egységes imakönyv, vagy nem alakult meg a kongregáció, a szünidőben nem
tartottak diákmiséket. A főpásztor elégedetlenségét fejezte ki azokkal a hitoktatókkal
szemben, akik kényelmi okokból hittanóráikat néhány napba zsúfolják, 6-8 órát tartva
egymás után.626 Súlyos mulasztást követtek el azok a hitoktatók is, akik a zsinati
rendelkezés ellenére nem készítették el tanmenetüket, elmulasztották elvégezni iskolai
adminisztratív feladataikat, vagy egyszerűen elhagyták bizonyos óráikat.
A harmincas évek második felében a váci egyházmegye területén öt gimnázium, 16
reálgimnázium, egy reáliskola, négy leánygimnázium, valamint három felsőkereskedelmi
fiúiskola, egy felsőkereskedelmi leányiskola, két tanítóképző és négy tanítónőképző
működött, amelyek nagy része állami, református vagy evangélikus fenntartású volt.627 A
hittanári állásokat az évtized végére minden középiskolában sikerült betölteni. 628
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kerültek a pozitív visszajelzések. A főbiztosi jelentések alapján Hanauer kiemelte, hogy a
hittanárok nagy része „igazi lelkipásztori buzgalommal” fáradozik, pedig számos esetben
az ifjúsági egyesületek vezetése is rájuk hárul. Elterjedtek a plébániai diákmisék,629
növekedett az áldozások és gyónások száma, és jelentős eredményekről számoltak be
többen az ifjúsági lelkigyakorlatok vonatkozásában. 630 A hitoktatásban egyre inkább
elterjedtek a modern szemléltető eszközök: tárgyak, képek, rajzok.631 Számos
egyházközségben – Kunszentmiklós, Mátyásföld, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,
Szolnok, Újpest – jelentős egyesületi, plébániai vagy iskolai könyvtár állt a hitoktató
rendelkezésére.632 Hanauer kijelentette, hogy a „katolikus ifjúság erkölcsi magaviselete
általában jónak mondható és magasan áll a többi ifjúságé felett.”633
Egy alföldi hitoktató számára ugyanakkor a legnagyobb problémát a szülői háttér
okozta. „Az intelligenciát bizonyos érzéketlenség jellemzi. A gyermek belenevelődik a
család közömbös lelkivilágába, amely ugyan nem hitetlenkedik, de nem is sokat törődik a
vallásával. Igazi apostoli lelkű fiúkat nehéz találni, a tunyaság és ambícióhiány vallási
téren is nagyon érezhető.”634 Negatív tendenciaként tekintett a korszak hitoktatója a
sportsikerek túldimenzionálására, valamint a bizonyos iskolák által nyújtott számtalan
programra, ami az ifjúságot – véleményük szerint – szétszórttá teszi.635 A negyvenes évek
elejétől – feltehetően visszaélések miatt – püspöki rendelet szabályozta a plébános és a
hitoktató kapcsolatát.636 A rendelet hangsúlyozta, hogy a hitoktató lelkipásztori
szempontból az illetékes plébános joghatósága alatt áll, és teendői függvényében köteles
annak utasítása szerint szentmisét bemutatni, gyóntatni és prédikálni. Karácsonykor,
húsvétkor és pünkösdkor csak a plébános engedélyével távozhat el, és a nyáron három
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A szolnoki hitoktató jelentése szerint a diákmiséket a vártemplomban tartották reggel nyolc órakor. A
diákmisék következtében jelentős mértékben nőtt a templom látogatottsága. „A hívek – közöttük
természetesen sok szülő is – egyre nagyobb számban keresik fel a 8 órai szentmisét s lassan attól kell
tartanunk, hogy nem marad hely a diákok számára.” – írta a lelkipásztor. VHK, 1938./4./2777.
630
1936-ban a ceglédi, a kispesti és a szolnoki gimnázium érettségiző diákjai vettek részt lelkigyakorlaton a
budapesti jezsuita Manrézában. A szolnoki hitoktató a következőképp összegezte tapasztalatait:
„Személyesen kísértem el őket és velük is maradtam három napon át. Tapasztaltam, hogy ha nem is változnak
meg teljesen a fiúk, mégis mindegyikre jó hatással vannak a lelkigyakorlatok. A fiúk szívesen mennek a
Manrézába és ott jól érzik magukat. Egyik-másik érettségizett tanítványom már több ízben végzett
lelkigyakorlatot a Manrézában. A szolnoki egyházközség pedig évről-évre 200 pengős adománnyal teszi
lehetővé az érettségizők lelkigyakorlatait.” VHK, 1937./5./3072.
631
A hatvani hitoktató a gyerekekkel is készíttetett szemléltető eszközöket. VHK, 1938./4./2777.
632
VHK, 1938./4./2777.
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VHK, 1937./5./3072.
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VHK, 1937./5./3072.
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VHK, 1938./4./2777.
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VHK, 1941./6./75.
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hétig lelkipásztori tevékenységet kell folytatnia. Az egyházi hatóság felszólítására köteles a
tábori lelkészi szolgálatot vállaló paptársait helyettesíteni.
8.2.2. Katolikus iskolák az egyházmegyében
Az 1921-es statútum szorgalmazza, hogy lehetőleg minden községben legyen katolikus
iskola, hiszen a gyerekek katolikus nevelése megfelelő módon csak ezekben
biztosítható.637 Ahol csak állami iskola van, ott a lelkésznek törekedni kell arra, hogy az
iskola ne kerüljön összeütközésbe a katolikus szellemiséggel, és lehetőleg – a település
katolikusainak arányában – legyenek katolikus tanárai. Külön figyelmet érdemelnek azok a
gyermekek, akik vegyes vallású területeken más felekezethez tartozó iskolát kénytelenek
látogatni. Hanauer püspök egy 1924-es rendeletében utasította a plébánosokat, hogy
azokon a településeken, ahol van katolikus iskola minden eszközzel akadályozzák meg,
hogy a katolikus gyerekek más iskolába járjanak.638 A kerületi tanfelügyelőknek pedig
előírta, hogy jelentésükben térjenek ki a helyzet részletes bemutatására.
A törvénykönyv szerint a katolikus iskolának mind a képzés, mind a felszereltség
tekintetében állnia kell a versenyt az állami iskolákkal. A statútum tükrében a
lelkipásztorra az iskolák tekintetében igen sokrétű feladat hárult, hiszen a katolikus
iskolákban nemcsak a hitoktatás volt a feladata, hanem igazgatóként irányította a teljes
oktató-nevelő munkát, valamint az iskolaszék elnökeként gondoskodott az intézmény
anyagi szükségleteiről.639 Feladatait a Katolikus Tanügyi Tanács által kiadott
Rendszabályok szerint kellett ellátnia. A katolikus elemi iskolákat évente egyszer a püspök
által kinevezett kerületi tanfelügyelő – általában a kerületi esperes vagy annak helyettese –
ellenőrizte, aki írásbeli jelentést tett tapasztalatairól az egyházmegyei hatóságnak, ill.
főtanfelügyelőnek. A nagyobb esperesi kerületekben a püspök iskolalátogatókat
nevezhetett ki a kerület lelkészei közül, akik a hozzájuk beosztott plébániák iskoláit
látogatták végig, és a kerületi tanfelügyelő hatáskörével rendelkeztek. 640 Ha a községben
nem volt katolikus iskola, akkor a lelkész hivatalból tagja lett a községi iskolaszéknek és
az állami iskola gondnokságának.
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DS, 1921. 153. §.
VHK, 1924./9./4765.
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Az 1921-es törvénykönyvhöz hasonlóan az 1930-as statútum is külön fejezetet szentel
az oktatásügynek, amelyet lényegesen nagyobb terjedelemben, és iskolatípusok szerint
tárgyal.641 A szabályzat ebben a fejezetben az egyházmegyei katolikus oktatás szervezeti és
működtetési alapelveit tárgyalja. A gyermekek hitbeli nevelését a pap egyik legfontosabb
kötelességének tartja. Az 1930-as törvénykönyv néhány bekezdésben a katolikus óvodáról
is ír, amelynek alakítására felhívja a lelkipásztorok figyelmét.642 Az óvoda helyi hatósága a
felügyelőbizottság, amelynek elnöke a lelkész. A bevezető rész után a fejezet négy
alfejezetben tárgyalja az elemi, a polgári fiú- és leányiskolák, az iskolán kívüli
népművelés, valamint a testnevelés témáját.
Az elemi iskolákról szóló alfejezet egyrészt több pontjában – főként alapelvek
tekintetében – megismétli az 1921-es zsinati rendelkezéseket, másrészt bővebben kitér a
népiskola

fejlesztésére,

versenyképességére,

a

tanítók

képzésére,

az

igazgató

kinevezésének feltételeire, a plébános kötelességeire, valamint a felügyeleti jogkör
gyakorlására.643 Utóbbi vonatkozásában a püspökség területén működő katolikus elemi
iskolák főhatósága az Egyházmegyei Hatóság volt. Az egyházmegyében a legfelsőbb
szintű felügyeletet a püspök által kinevezett egyházmegyei főtanfelügyelő látta el, akinek
alá voltak rendelve az esperesi kerületekben működő tanfelügyelők, az iskolaszékek és az
iskolaigazgatók. Az első egyházmegyei zsinat óta eltelt tíz esztendő tapasztalata
megmutatta, hogy a túlterhelt lelkészekből az iskolalátogatói rendszert nem lehet
felépíteni, ezért az 1930-as szinódus értelmében a kerületi tanfelügyelő munkáját a
katolikus tanítók közül az egyházmegyei főtanfelügyelő által felterjesztett és a
megyéspüspök által kinevezett iskolalátogatók segítették.644 Az iskolalátogató a kerületi
tanfelügyelővel együtt látogatta az iskolákat.
A zsinat előírta, hogy minden elemi iskolának legyen ifjúsági és tanítói könyvtára, és
az iskolai költségvetés a könyvállomány bővítése céljából minden évben különítsen el egy
adott összeget. Minden elemi iskolának rendelkeznie kellett Házi Rendtartási
Szabályzattal.

Az

egyházmegyei

tanítók

képzésére

szolgált

az

egyházmegyei

főtanfelügyelő elnöksége alatt álló „Vácegyházmegyei R. K. Tanítóegyesületet”, amelynek
a katolikus tantestületek tanárai automatikusan tagjaivá váltak. Az egyházmegyei
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DS, 1930. 289–310. § (a törvénykönyv nyolcadik fejezete).
DS, 1930. 290. §.
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DS, 1930. 291–306. §.
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Hasonló gyakorlat volt érvényben a szombathelyi egyházmegyében is. Vö. TÓTH, 2010. 100.
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tanítóegyesület saját szabályzattal rendelkezett, és tíz körzeti egyesületből állt, amelyek
elnökét a megyéspüspök nevezte ki.645
Az 1868. évi XXXVIII. törvénycikk 11. §-a értelmében a katolikus egyház által
felállított polgári iskolák szervezetét, működését és fenntartását az 1927. évi XII.
törvénycikk szabályozta. Az említett szabályozások kiegészültek a VKM 1924. június 2-án
kiadott rendtartási szabályzatával, valamint a püspöki karnak ugyanezen év október 15-én
kiadott „Kiegészítő Szabályzatával”.646 A katolikus polgári iskolák felügyeletét az elmei
iskolákéval megegyező felügyeleti szervek látták el. A polgári iskolák tanárainak
megválasztását a püspök hagyta jóvá. A zsinat kívánatosnak tartotta, hogy a polgári iskolák
felső két osztályában a hitoktatást maga a plébános lássa el.
Az iskolán kívüli népművelést a törvénykönyv azok esetében tartotta fontosnak, akik
kinőttek az iskolából, rossz körülmények között éltek vagy nem jártak iskolába.647 A
plébános kötelességéve tette, hogy ezek számára előadásokat, tanfolyamokat szervezzen és
ebbe a katolikus tanárokat is bevonja. Amennyiben más alkalmas helyiség nem lenne, a
váci püspök a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1922-es rendeletével egybehangzóan már
a húszas években engedélyezte, hogy a katolikus iskolák tantermeit ebből a célból igénybe
vegyék.648
A statútum külön kiemeli az iskolai és iskolán kívüli testnevelés fontosságát. 649 Az
iskolaszék feladata, hogy a tanulók a szükséges játszóterekhez hozzájussanak, és ezeket a
szünidőben is használhassák. Az iskolán kívüli testedzésben kiemelt szerepe volt a
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A Vácegyházmegyei (sic!) Római Katolikus Tanítóegyesület az 1921-es egyházmegyei zsinat óta tíz
körzetből állt, amelyeknek alá voltak rendelve az esperesi kerületek tanítóegyesületei. A zsinat jelentős
mértékben módosította az egyházmegye közigazgatási beosztását, ezért vált szükségessé a tanítóegyesületek
új szervezeti beosztása is. A körzetek kialakításánál a katolikus tanárok létszámát, valamint az esperesi
kerületek földrajzi elhelyezkedését vették figyelembe. A tanítóegyesületek az önképzést, valamint a katolikus
népnevelést szolgálták. A főpásztor szerint az egyletek legfontosabb feladatai közé tartozik „a destruktív
forradalmak utolsó maradványainak /…/ gyökerestül kiirtása a társadalom testéből és a kath. szellem
érvényesülésének biztosítása az iskolai életben.” Az egyesületnek voltak alapító, pártoló és rendes tagjai, akik
tagsági díjat fizettek. Az 1930-as zsinati törvénykönyv a függelékben közli a Vácegyházmegyei (sic!) Római
Katolikus Tanítóegyesület beosztását. A körzetek és kerületeik a következők voltak: I. Székesegyházi körzet:
Vác városa, vác-vidéki, nógrádi, galgavölgyi felső esperességek; II. Hatvani körzet: hatvani, ecsegi,
galgavölgyi alsó esperességek; III. Gödöllői körzet: gödöllői, rákosi, pestvidéki felső esperességek; IV.
Ceglédi körzet: ceglédi, pestvidéki alsó esperességek; V. Nagykátai körzet: a nagykátai, zsámboki
esperességek; VI. Szolnoki körzet: szolnoki, abonyi, újszászi esperességek; VII. Félegyházi körzet:
félegyházi, majsai esperességek; VIII. Kecskeméti körzet: kecskeméti és örkényi esperességek; IX.
Csongrádi körzet: csongrádi, dorozsmai, hódmezővásárhelyi esperességek; X. Solti körzet: soroksári és solti
esperességek. Vö.: VHK, 1923./1./159.; DS, 1930. Függelék, 179.
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leventemozgalomnak.650 A törvénykönyv szerint a plébánosnak befolyást kell gyakorolnia
a mozgalomban, meg kell nyernie ebből a célból a katolikus tanítókat is, hogy ez az
intézmény ne csak az ifjúság fizikai fejlődését, hanem lelki előmenetelét is szolgálja.
Ügyelnie kell arra, hogy a leventék részt vegyenek a vasárnapi szentmisén, és
szentségekhez járuljanak.
A trianoni békeszerződést követően Magyarország területén 242 község nem
rendelkezett iskolával, amelyek nagy része a váci egyházmegye területén helyezkedett
el.651 A Klebelsberg-féle iskolaépítési program keretében a községek nagy része iskolát
kapott. Az egyházmegye esetében nagy jelentősége volt annak, hogy az alföldi
tanyavilágban is számos elemi iskola épült, amelyek egy része a katolikus egyház
fenntartásába került.652 Az iskolákban új tanítói állások létesültek, amelyek tanítói lakások
építését tették szükségessé. A váci egyházmegye a korszak elején 220 elemi iskolával
rendelkezett, amelyekben 590 tanító működött.653 A húszas években anyagi nehézségek
következtében kénytelen volt néhány iskola – pl.: Dány, Jakabszállás, Valkó – fenntartói
jogát az államnak átadni, ami a húszas évek végére a katolikus elemi iskolák számának
csökkenését eredményezte. Hanauer püspöksége alatt azonban számuk összességében 23al növekedett, így 1941-ben elérte a 243-at. Az egyházmegye fenntartásában működő
elemi iskolákban ekkor 801 tanító működött. A két világháború között a püspökség
területén 413 tanterem és 127 tanítói lakás épült. A püspökség Kecskeméten és
Kiskunfélegyházán rendelkezett tanítóképzővel.654 A katolikus fenntartású óvodák száma
országosan is igen kevés – a harmincas évek elején mindössze 41 – volt. Az
egyházmegyében a Magyar Katolikus Almanach 1930/1931-es kiadása szerint Kókán és
Pécelen a szerzetesek Vácott pedig a püspökség fenntartásában működött katolikus óvoda.
655

A trianoni Magyarországon a negyvenes évek elején a legtöbb katolikus középfokú
intézmény – Budapestet nem számítva – a váci egyházmegye fenntartásában működött.
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DS, 1930. 310. §
OETTER, 1941b. 89.
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Az Országos Népiskolai Építési Alap által Kecskemét környékén 26, Kiskunfélegyháza határában 21,
Kiskunmajsa vidékén pedig 8 iskola épült fel. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, amely nagyrészt a váci
egyházmegye területét képezte 96, míg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 33 új iskola épült. Bár a
gazdasági világválság megakasztotta a kibontakozó iskolafejlesztési programot, a harmincas évek közepén a
fejlesztés újabb lendületet kapott. OETTER, 1941b. 89..
653
Az egyházmegye 1927-ben 210 elemei iskolát tartott fenn. KAT. ALMANACH, 1927. 130.; OETTER, 1941b.
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Hanauer püspöksége alatt számos katolikus polgári fiú- és leányiskola épült. Csáky Károly
váci püspöksége végén még csak Kiskunmajsának és Vácnak volt katolikus polgári
fiúiskolája.656

A

vizsgált

korszakban

továbbiak

épültek

Pestújhelyen

(1920),

Rákosszentmihályon (1920) és Sashalmon (1921), utóbbi intézmény azonban néhány évnyi
működés

után

megszűnt.

A

püspökség

1919-ben

Hódmezővásárhelyen,

Kiskunfélegyházán, Kunszentmiklóson, Pestújhelyen, és Vácott működtetett polgári
leányiskolát, amelyek a két világháború között kiegészültek a ceglédi (1927), kiskunhalasi
(1922), kiskunmajsai (1925), sashalmi (1923) intézménnyel. Koedukált polgári iskolák
jöttek létre Gyömrőn (1921), Irsán (1924) és Soroksáron (1924). A fejlesztés
eredményeként a polgári iskolák száma a negyvenes évek elejére elérte a tizenötöt. A
katolikus gimnáziumok közül három szerzetesek által fenntartott fiúgimnázium, egy női
rend által irányított leánygimnázium, valamint egy katolikus reálgimnázium működött a
püspökség területén. A piaristák Kecskeméten657 és Vácott, a premontreiek Gödöllőn, az
angolkisasszonyok pedig szintén Kecskeméten rendelkeztek gimnáziummal.658 A
kiskunfélegyházi Városi Katolikus Szent László Reálgimnázium képezte a püspökség
területén az egyetlen nem szerzetesek által működtetett katolikus gimnázium. 659
A két világháború között katolikus fiú felsőkereskedelmi iskola létesült Pestújhelyen
(1925), női felsőkereskedelmi iskola Vácott (1937), női kereskedelmi szaktanfolyam
Pestszenterzsébeten

(1939)

és

Pestújhelyen

(1940),

mezőgazdasági

leányiskola

Kiskunfélegyházán (1938), gazdasági iskola Pécelen (1928) és Vácott (1937), női
ipariskola pedig Hódmezővásárhelyen (1927). Utóbbi megszűnését követően hét
középfokú kereskedelmi iskolája volt az egyházmegyének.
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KAT. ALMANACH, 1930. 327.
A kecskeméti Piarista Gimnáziumot 1714-ben alapították gróf Koháry István országbíró
kezdeményezésére. A piarista szerzetesek 1716-ban 118 diákkal kezdték meg a tanítást. Az eredeti épületet
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Az iskola fenntartója eredetileg a kecskeméti egyházközség volt, azonban az új épület építésekor felmerülő
anyagi nehézségek miatt 1935-ben az iskolaépület tulajdonjogát, majd a fenntartói jogokat is átadta a Piarista
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költözött, amelynek fali között tanult Móra Ferenc is. Az iskolát 1919-ben románok szállták meg, akik erősen
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A katolikus oktatás ügye a fenti számokból adódóan jelentős részét képezte a váci
püspökre nehezedő egyházkormányzati feladatoknak. Hanauer kiemelt jelentőséget
tulajdonított a katolikus oktatásnak. Évente körlevélben szólt az egyházmegye tanítóihoz
és diákjaihoz. Sürgette, hogy a katolikus iskolák tanárai rendszeresen vegyenek részt
lelkigyakorlatokon. Ennek megfelelően püspöksége első másfél évtizedében hét
alkalommal került sor tanítói lelkigyakorlatokra, többek között 1926-ban Nagykátán, 1931ben a váci szemináriumban, 1934-ben pedig a Manrézában. A váci főpásztor országos
szinten is aktív részese és irányítója volt a katolikus tanügynek, hiszen – amint korábban
említetést nyert – a püspöki kar őt nevezte ki a Katolikus Tanügyi Tanács élére, amelynek
elnöki tisztségét töltötte be.660 A váci püspök készítette elő a Tanács szervezeti
szabályzatát, majd rábízták a testület átszervezését is.661 Vezetésével 1926-ban új tantervet
adtak ki a katolikus elemi iskolák számára.662 A püspöki kar 1930. március 3-án iskolai
bizottságot alakított, amelynek elnöki tisztére Hanauert kérte fel, amely minőségében
jelentős szerepet játszott a kisebbségi iskolák tantervének elkészítésében. A váci püspök
ezen kívül részt vett a felsőház közoktatásügyi bizottságának munkájában is.663
Az egyházmegye tanügyi vezetését személyi vonatkozásban a harmincas évek elejéig a
stabilitás és az állandóság jellemezte, mivel a főtanfelügyelői tisztséget 1910-től
Kolossváry Mihály váci plébános, kanonok töltötte be, aki egyben az egyházmegyei
tanítóegyesület elnöke is volt. A harmincas évek elejétől azonban a váci főpásztor gyakran
volt kénytelen személyi változásokat eszközölni. Az egyházmegye katolikus iskoláinak
felügyelete összetettebbé vált az iskolák számának és típusának gyarapodásával.
Kolossváry Mihály közéleti és egyházi pályájának felívelésével pedig egyre kevésbé tudta
egyedül ellátni a feladatot.664 Nemcsak az egyházmegyei oktatásügyet felügyelte, hanem a
városi

képviselőtestületben,

Pest-Pilis-Solt-Kiskun

vármegye

törvényhatósági

bizottságában, valamint a vármegye választott képviselőjeként az országgyűlés felső
házában is bekapcsolódott a katolikus oktatás irányításába.665 Mivel az egyházmegyei
iskolákkal kapcsolatos felügyeleti teendők a húszas évek végére jelentős mértékben
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megszaporodtak, ezért a tisztséget húsz évig egyedül betöltő Kolossváry javaslatára
Hanauer püspök 1930-ban a főntanfelügyelői munkakört kettéosztotta.666 Horváth Elemért,
a papnevelő intézet rektorát is kinevezte főtanfelügyelővé. Hatásköre az egyházmegye
katolikus elemi iskoláira, valamint a velük kapcsolatban álló továbbképző iskolákra terjedt
ki, míg a katolikus polgári fiú és leányiskolák, tanítóképzők, felsőkereskedelmi iskolák és
tanfolyamok, felső női ipari iskolák, valamint női gazdasági iskolák felügyeletét továbbra
is Kolossváry Mihály látta el.667 Horváth Elemér egészségi állapota azonban a következő
években látványosan rosszabbodott, így feladatát a gyakorlatban nem tudta ellátni, és
1934-ben felmentését

kérte a tisztség alól. Az

elemi

iskolák egyházmegyei

főtanfelügyelője Galla Ferenc teológiai tanár lett.668 A püspökség katolikus oktatásügyi
vezetését a következő években gyakori személyi változások jellemezték. Baksay Károly
váci nagy prépost 1933-as halálát követően Kolossváry plébános lett a székeskáptalan feje,
és egyben általános püspöki helynök. A 66 éves pap soknak érezte a rá nehezedő terheket,
ezért 1934-ben lemondott az egyházmegyei tanítóegyesület elnöki tisztségéről, majd egy
évvel később a főtanfelügyelőségről is.669 Hanauer püspök előbbi tisztségre Galla Ferencet
kérte fel, Oetter György püspöki titkárt, teológiai tanárt pedig Kolossváry helyére nevezte
ki, megbízva a középfokú katolikus iskolák felügyeletével. Az egyháztörténész Gallát
azonban 1936-ban kinevezték a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem
Hittudományi Karán a Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszék tanárává, ezért Hanauer
a katolikus elemi iskolák felügyeletével Széll Kálmán kanonokot, szemináriumi rektort
bízta meg.670 Öt évvel később ő is felmentését kérte, és helyére a főpásztor Eipel Mihály
akkori püspöki titkárt nevezte ki.671
A katolikus iskolák felügyeleti rendszerét részben a gyakorlat realitása, részben pedig
az országos szabályozások alakították. Bár az 1921-es zsinati dekrétumok előírták, hogy a
katolikus elemi népiskola igazgatója a mindenkori plébános legyen, a gyakorlatban ez nem
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mindenhol volt lehetséges. Hanauer ezért a Katholikus Tanügyi Tanács által kiadott
Rendszabályok értelmében már a zsinatot követő esztendőben elrendelte, hogy ahol a
lelkipásztori teendők ezt nem teszik lehetővé, ott a tanítók egyikét igazgató-tanítóvá kell
kinevezni, aki azonban csak helyettesíti a plébánost.672 Az igazgató-tanító hatásköre
elsősorban az adminisztratív feladatok végzésére terjedt ki.
Az 1934.évi XI. tc. és az 1935. évi VI. tc. következményeként a katolikus középiskolák
irányítása a püspöki kar által felállított Katolikus Középiskolai Főhatóság kezébe került,
amely a hatásköre alá tartozó iskolákat a katolikus főigazgatók által irányította.673 A váci
egyházmegyében a váci és a kecskeméti piarista gimnázium, valamint a kecskeméti
angolkisasszonyok leánygimnáziuma Jászai Rezső piarista főigazgató, a gödöllői
premontrei gimnázium pedig Stuhlmann Patrik premontrei főigazgató alá került.
Az egyházmegyei zsinatok által említett iskolalátogatói rendszer a püspökség területén
lassan vált valósággá. A harmincas évek közepéig csak a pestvidéki esperesi kerületben
működött iskolalátogató. Hanauer 1935-ben a nagykátai esperesi kerületben, majd Szentes
városában is kinevezett iskolalátogatót.674 A rendszer teljes kiépítésére 1936-ban került sor,
amikor a váci püspök ebből a célból minden esperesi kerület élére tanügyi előadót nevezett
ki, aki rendszerint az esperesség igazgatótanítói közül került ki.675
8.3. A népmisszió
A korabeli lelkipásztori gyakorlat nagy jelentőséget tulajdonított az ún. mozgó
pasztorációnak, amely arra a felismerésre vezethető vissza, hogy az elvallástalanodó
társadalomban az evangélium hirdetésére a plébánia keretén túlmutató, új utakat kell
keresni.676 Két típusa vált a két világháború között különösen is elterjedtté: a népmisszió és
a lelkigyakorlat. Az egyházmegyei zsinatok mindkét formának kiemelt jelentőséget
tulajdonítottak az igehirdetésben. A népmisszió általában 8-10 napig tartó prédikáció- és
ájtatosság-sorozat volt. Az 1921-es zsinati törvénykönyv egy rövid fejezetet tartalmaz a
misszióról, amely szövegét tekintve szinte teljes mértékben megegyezik Hanauer egy
korábbi rendeletével.677 A zsinati dekrétum kiemeli a népmisszió lelkipásztori értékét,
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hangsúlyozva, hogy általa az egész egyházközség megmozgatható, és képes lendületet
vinni a vallási életbe. A CJC alapján a törvénykönyv előírja, hogy minden lelkipásztor a
rábízott egyházközségben tízévente köteles népmissziót tartani, és az eseményről részletes
jelentést írni az egyházmegyei hatóságnak. 678 A népmissziók prédikációi általában Szent
Ignác lelkigyakorlatos könyvének tematikáját követték.679 Számos esetben életállapot
szerint – szülőknek, férfiaknak, nőknek, fiataloknak, hajadonoknak, gyerekeknek –
tartottak prédikációkat, előadásokat. Ideális esetben két-három évvel később rövidebb
formában felelevenítették az eseményt (renováció). A missziós hét prédikátorai többnyire a
szerzetesek – ferencesek, domonkosok, jezsuiták – közül kerültek ki, de mivel számuk
több egyházmegyében igen csekély volt, ezért ebből a célból világi papokból missziós papi
társulatok alakultak. A szentmisék és prédikációk sorozatát kiegészítették a missziós
atyáknál végzett gyónások. A missziós hetet a missziós emlékkereszt felállítása zárta. A
legtöbb esetben a korábbi keresztekre ráírták a misszió évszámát, és a templomban jól
látható helyre helyezték.680
Hanauer püspök a két egyházmegyei zsinat között több körlevelében foglalkozott a
népmisszió jelentőségével. Gyakran hívta fel a papság figyelmét arra, hogy a népmisszió
önmagában nem elegendő a hívek buzgóságának fenntartásához, hanem komoly
előkészületet és utómunkálatot igényel. Később már nemcsak magáról a népmisszióról kért
jelentést, hanem az előkészületekről is.681 Bátran ajánlotta papjainak a lelkipásztorkodás új
eszközeit. Annak érdekében, hogy az eseményről minél többen értesüljenek, a településen
falragaszokat kell elhelyezni, röpcédulákat osztani. A misszió napirendjét ki kell
nyomtatni, és szétosztani. Nem elegendő tehát a szószéki hirdetés. A népmisszió idejét,
gyakoriságát tekintve figyelembe kell venni az adott egyházközség sajátos lelkipásztori
viszonyait. A gyári munkások által lakott plébániákon tarthat 10–12 napig, napi egy-két
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prédikációval. Városi helyeken pedig érdemes 7–8 évenként népmissziót rendezni. A
misszió lelki gyümölcseinek megőrzése érdekében a püspök egyesületek alapítását
(Oltáregylet, Jézus Szent Szíve Társulat, Kongregációk), a gyakori szentáldozás
meghonosítását, és a férfiapostolság megszervezését ajánlotta. 682 Külön kiemelte ebben a
vonatkozásban a házi lelkipásztori gondozás jelentőségét. 683 A misszió által a
kereszténység felé nyitottá váló személyeket a plébánosok keressék fel otthonaikban,
álljanak mellettük, és buzdítsák őket a családi imára, a közös templomba járásra, lelki
irodalom olvasására. A főpásztor hangsúlyozta a gyóntatás fontosságát, amely nemcsak a
káplánok, hanem a plébánosok kötelessége is. Hanauer vallotta, hogy a zárt
lelkigyakorlatok mellett ezek az események tudják leghatásosabban megszólítani,
megerősíteni a híveket. A papsághoz írt év végi összefoglalójában ezért rendszeresen
megemlítette azokat a plébániákat, ahol népmissziót tartottak, esetenként megfedve az
ügyet elhanyagoló egyházközségeket.
A népmissziót az 1930-as törvénykönyv is a lelkipásztorkodás hatékony eszközének
tekinti, és az igehirdetésről szóló fejezet alfejezeteként tárgyalja. 684 A népmisszió erősíti a
hívek öntudatát, és visszavezeti az egyháztól elidegenedett katolikusokat. A statútum az
1921-es törvénykönyvtől eltérően nagyobb egyházközségek esetében az esemény
ötévenkénti megrendezését tartja kívánatosnak. Az alföldi tanyavilágban pedig ajánlja,
hogy a népmisszió alkalmával a hívek tanyai központjaikban is részesüljenek
szentbeszédben és lehetőségük legyen a gyónásra. Népmissziók tartására elsősorban a
jezsuitákat, lazaristákat, domonkosokat, ferenceseket ajánlja, és felveti annak lehetőségét,
hogy amennyiben az egyházmegye paphiánya orvoslást nyer önként vállalkozó papokból,
szerzetesekből egyházmegyei népmisszió egyesületet alakítanak. A népmissziók sikere
természetesen nagymértékben múlott a plébános és a missziós atyák együttműködésén.685
A törvénykönyv kiemeli a népmisszió előkészítésének és kiaknázásának fontosságát.
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Hanauer nagy figyelemmel kísérte az egyházmegyéje területén tartott népmissziókat.
Év végi körleveleiben felsorolta azokat a településeket, amelyek a törvénykönyvek
előírásainak megfelelően éltek a lelkipásztorkodás eme eszközével. A körlevelek tanúsága
szerint a váci egyházmegyében 1921 és 1940 között összesen 436 alkalommal tartottak
népmissziót, amely különösen a tanyasi hívek pasztorációjában bizonyult hathatós
eszköznek. Az alföldi tanyavilágban gyakran bencés szerzetesek vállalkoztak a feladatra,
nemegyszer igen mostoha körülmények között.686 A tanyasi misszió három napon át
tartott. A szentmiséket az iskolában, hordozható tábori oltáron végezték. A híveket
énekekre tanították, felkészítették elsőáldozásra, gyónásra. A korabeli tanyavilágról sok
mindent elárul az a tény, amelyet Radó Polikárp bencés szerzetes említ Tiszazugi történet
című könyvében.687 Tapasztalata szerint a negyven év feletti tanyai hívek valamennyien
analfabéták voltak, a Szentírásról és Szent István királyról soha nem hallottak. Egy
alkalommal pedig előfordult, hogy egy 63 éves ember jelentkezett az elsőáldozásra történő
felkészítésre.
Az 1930-as statútum az igehirdetés eszközének tekinti a lelkigyakorlatot is, amelynek
legtökéletesebb formája a zárt lelkigyakorlat. 688 A lelkipásztornak törekednie kell arra,
hogy fogékony híveit társadalmi rétegződés szerint (tisztviselők, iparosok, gazdák stb.)
lelkigyakorlatra vigye. Az is lehetséges, hogy a plébánián szervezzenek ilyen
lelkigyakorlatot. Ebben az esetben a hívek maguk gondoskodhatnak élelmezésükről és
csak aludni mennek haza. Külön kiemeli, hogy a középiskolások számára a hitoktatónak
évenként háromnapos lelkigyakorlatot kell szervezni.
Hanauer püspök a népmisszióhoz hasonlóan számon tartotta a püspöksége területén
tartott, valamint az egyházmegye híveinek más püspökség területén szervezett
lelkigyakorlatokat. Az eseményekről év végi körleveleiben számolt be. Az 1930-as
törvénykönyvnek megfelelően a lelkipásztorok gyakran meghatározott társadalmi rétegek
számára szerveztek lelkigyakorlatot. Nagy hagyománya lett az egyházmegyében Hanauer
püspöksége alatt a tanítói lelkigyakorlatoknak, amelyeket Kiskunfélegyházán, esetenként
Kiskunmajsán, illetve a jezsuita Manrézában rendeztek meg.689 A rétegpasztorációban a
legjelentősebb célközönségnek a tanárok mellett az ifjúság, a különböző egyesületek,
érkeztek Vásárhelyre. Kifogásolta, hogy a misszió alatt az egyes híveket nem egyszer fél órán át gyóntatták,
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valamint az iparosok számítottak.690 Különleges alkalomnak tekinthető a rendőrök 1937-es
váci lelkigyakorlata. Szolnokon igen modern szemléletű lelkigyakorlatot tartottak
párhuzamosan a diákoknak és szüleiknek.691
8.4. Missziós egyesületek a húszas években
Az egyesületek speciális típusát képviselték az ún. missziós egyesületek, amelyek a
papság és a hívek körében szerveződve elsősorban a nem keresztény területeken működő
katolikus missziók anyagi és lelki támogatásával, hazai népszerűsítésével kapcsolódtak be
a világegyház tevékenységébe.692 A missziós egyesületek szerveződése a húszas években
rávilágít az egyesületi szervezkedés nehézségeire is.
Hanauer püspök a beiktatását követő első években tudatában volt annak, hogy az első
világháborút követő válságos gazdasági helyzetben egyházmegyéje híveinek többségétől
nem várható jelentősebb anyagi támogatás a missziók céljára. Ezért elsősorban a
missziókért végzett rendszeres imádságot ajánlotta papjai és hívei figyelmébe. A
Romanorum Pontificum kezdetű, 1922. május 3-án kelt motu proprio, valamint a magyar
katolikus püspöki kar 1922. október 11-i értekezletének határozata alapján azonban
Magyarországon is lendületet kapott különböző missziós egyesületek alapítása. 693 A római
Hitterjesztési Kongregáció Breyer István protonotárius apátkanonokot nevezte ki a
magyarországi Hitterjesztési Egyesület elnökévé, és megbízta a szervezőmunka
megkezdésével. Breyer felvette a kapcsolatot a megyéspüspökökkel, és a római valamint a
püspöki kari döntésre hivatkozva kérte, hogy következő körlevelükben hívják fel
egyházmegyéjük papságának figyelmét a Hitterjesztési Egyesületre,694 valamint nevezzék
ki annak egyházmegyei igazgatóját.695 Levelében felvázolta az egyesületek szervezésének
módját. Minden egyházmegyében létre kell hozni a Hitterjesztési Egyesületnek, valamint a
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Papok Hitterjesztési Egyesületének (Unio Cleri pro Missionibus)696 helyi szerveit. Utóbbi a
világi, a szerzetes és a növendék papság egyesülete, ezért – Breyer véleménye szerint –
célszerű már a papnevelő szemináriumokban hangsúlyozni a missziók jelentőségét. A
plébániákon a 12 év feletti hívek lépjenek be a Hitterjesztés Egyesületébe, míg a 12 év
alatti gyermekek a Jézus Szent Gyermekségének Társulatába. Az missziós egyesületek
évente gyűjtést rendezzenek gyűjtést az Opus Sancti Petri javára. Bár a papi missziós
egyesületnek nincs tagdíja, mégis kívánatos, hogy a szigorú szegénységet nem fogadott
papok és szerzetesek évi két aranykoronát adományozzanak, a papnövendékek pedig
tetszés szerinti alamizsnát.
Hanauer 1924. október 31-én nevezte ki Matzenauer Oszkár irodaigazgatót a
Hitterjesztési Egyesület egyházmegyei igazgatójává.697 Felszólította a plébánosokat, hogy
alakítsanak helyi csoportokat, amelyek felhívják a hívek figyelmét a missziós
tevékenységre.698 A megalakulás módját az esperesi kerületi üléseken kell megvitatni.
Minden kerületnek ki kell jelölnie egy lelkipásztort, aki a missziók ügyét figyelemmel
kíséri és annak állásáról a papi koronákon beszámol. Hanauer fontosnak tartotta, hogy az
iskolákban, a diákok között is népszerűsítsék a missziók ügyét, ami elsősorban a hittanárok
és a hitoktatók feladata. A főpásztor a papság körében szorgalmazta a Papok Hitterjesztési
Egyesületébe történő belépést is. Az egyesület egyházmegyei szervezetét 1924-ben
alakította meg, igazgatójává pedig Széll Józsefet, a szeminárium spirituálisát nevezte ki.
Az intézkedéseknek volt érezhető hatása az egyházmegyében, bár az egyesületek
alapítása lassan haladt előre, különösen a hívek körében. 699 Az 1925-ös esztendőben, a
tavaszi esperesi kerületi ülések megvitatták a hitterjesztés ügyét, elhatározták a missziós
egyesületek megszervezését, és megvitatták a kivitelezés módját is. Az esperesi kerületi
gyűléseken a szervezés legnagyobb akadályát abban látták, hogy számos plébánián több
hitbuzgalmi – Jézus Szíve Társulat, Élő Rózsafüzér, Oltáregylet, ferences harmadrend,
Leányok Mária Kongregációja, Mária Leányok Egylete – és társadalmi – Katolikus
Társaskör, Katolikus Nőegylet – egyesület működik, amelyeket azonban a plébánia
életében a passzivitás jellemez. Ilyen körülmények között szinte reménytelen új
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egyesületeket alapítani. Szűk egy esztendő alatt az egyházmegye területén missziós
egyesület alakult Zagyvarékason, Mezőtúron, Irsán, Cegléden, Rákospalotán, Alpáron,
Sándorfalván, Püspökszilágyon és Tasson. A püspökség több plébániáján – Újpesten,
Kispesten, Pestújhelyen, Hatvanban, Rákosszentmihályon, Ecseren, Kosdon, Úriban,
Tápióbicskén, Zagyvarékason – felélénkült a Jézus Szent Gyermekségéről Nevezett
Társulat tevékenysége, amely a missziók ügyét is felkarolta és népszerűsítette az iskolás
gyerekek körében. Vácott és néhány plébánián a Klaver Szent Péterről Nevezett Missziós
Egyesület kezdett a gyermekek körében felvirágozni. A Papok Hitterjesztési Egyesületébe
egy éven belül az egyházmegye papságának közel fele, 153 felszentelt pap és 36 teológus
lépett be.700
Az első esztendő missziós célokra való pénzgyűjtési akciója is hozott némi
eredményt.701 A váci egyházmegyéből 25.699.172 korona folyt be missziós célokra,
300.000 korona missziós egyesületi tagdíjjakból, és 832.800 korona a Szent Gyermekség
Társulata javára. A tagdíj a világi egyesületek esetében 500 korona volt évente.702 Ezen
kívül egyéb úton a váci egyházmegyei tanuló ifjúság 5.000.000 koronát gyűjtött az afrikai
missziók javára. Matzenauer a szervezkedés akadályait részben az alföldi katolicizmus
sajátos helyzetében, részben a plébániákon már működő számos egyesületben látta. Az
alföld katolikusai erősen vegyes vallású – a korabeli felfogás szerint valóságos missziós –
közegben, anyagi, lelki, és erkölcsi szükségben élnek és elsősorban kézzelfogható
segítségre van szükségük. Mivel számos plébánián működnek már különböző egyesületek,
ezért csak igen óvatosan és veszélyeztetésük nélkül lehet új szervezeteket meghonosítani.
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Az irodaigazgató szabadkozása mellett a váci egyházmegyei szervezkedés és gyűjtés nem
maradt el a többi egyházmegye tevékenységétől. A következő esztendő végére már 213
világi pap, 11 szerzetespap, és 60 papnövendék tartozott az Unio Cleri egyházmegyei
szervezetéhez. A gyűjtés alkalmával 22 millió 485 ezer 700 korona folyt be a missziók
javára. A Hitterjesztés Egyesülete a legdinamikusabban Nagykátán fejlődött, ahol
taglétszáma 1928-ban elérte az 1200 főt.703 Megjegyzendő ugyanakkor, hogy az 1933-as
hitéleti és statisztikai kimutatásokon a fent említett plébániák lelkipásztorai nem minden
esetben említik a missziós egyesületeket.
8.5. A világi hívek apostolkodása és az egyházközségek
A világi hívek plébániai életbe történő bevonásának, apostolkodásának egyik
lehetséges formáját az egyházközségek alapítása képezte. 704 A szervezet egyrészt azt a célt
szolgálta, hogy a híveket tevékeny módon bekapcsolja az egyház életébe, másrészt a
külvilág felé az egyház jogait kívánta biztosítani és védeni. 705 A katolikus egyház
szervezeti, kormányzati és kánonjogi kérdéseibe azonban nem szólhatott bele. A 19. század
második felében az 1868. évi LIII. tc. teremtette meg létrehozásuk jogi alapját, aminek
következtében több plébánián megalakultak.706 Az egyházközségi mozgalomnak lendületet
adtak az 1918–19-es események, amelyek az állam és egyház teljes szétválasztásának
jegyében a katolikus egyház anyagi bázisát veszélyeztették. Ebben a helyzetben az
egyháznak meg kellett szerveznie saját maga fenntartását, ami elsősorban a budapesti
egyházközségek gyors megalakítását motiválta. A forradalmi események elmúltával
azonban a kérdés lekerült a napirendről, hiszen a beköszönő új rendszer stabil,
kiszámítható financiális és jogi hátteret kínált a katolikus egyháznak. A püspöki kar 1929ben mégis belátta, hogy az egyházközségi mozgalom alkalmas kerete lehet a katolikus
identitás erősítésének, a hitélet fellendítésének és a hívek mozgósításának. Tavaszi
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konferenciáján ezért elrendelte, hogy minden plébánián meg kell alakítani az
egyházközségi

szervezetet,

amelyhez

mintaszabályzatot

adtak

ki.

A

végleges

egyházközségi szabályzat 1939-ben készült el, amely a szervezet tevékenységét financiális
ügyek – elsősorban a katolikus iskolák fenntartása − intézésére redukálta.707
Az 1921-es váci egyházmegyei zsinaton már érezhető volt a lassú belpolitikai
konszolidáció, aminek következtében a zsinati törvénykönyv igen indirekt módon és
szűkszavúan tesz említést a plébániai egyházközségekről.708 Ajánlja, hogy ahol eddig nem
történt meg, ott a plébános irányításával a „vallásos és egyházias érzésű” hívekből
szervezzék meg az egyházközséget. Szabályzatukat a Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium által 1920-ban jóváhagyott általános szabályzat alapján kell elkészíteniük.709
A törvénykönyv hangsúlyozza, hogy az egyházközség a plébánia és az iskola anyagi
szükségleteit hivatott biztosítani. Ahol megalakítására nem került sor, ott anyagi ügyekben
a híveket az iskolaszék képviselte. A váci püspök körlevelei arra engednek következtetni,
hogy az országos viszonyokhoz hasonlóan az egyházmegyében is vontatottan haladt az
egyházközségek megalakulása. A püspöki kar szemléletében bekövetkező változás a
húszas évek végén ugyanakkor a váci főpásztornál is érzékelhető.
Hanauer püspök a világiak apostolkodásával kapcsolatos elképzeléseit 1929. évi
nagyböjti pásztorlevelében fejtette ki, amelyet XI. Pius pápa Quas primas kezdetű – Jézus
Krisztus királyságáról szóló – körlevele inspirált.710 A pápa szerint az egyház feladata,
hogy visszaállítsa Krisztus királyságát, vagyis az Istentől és egyháztól eltávolodó,
szekularizálódott társadalmat visszavezesse Krisztushoz. Ennek megvalósítása azonban
elképzelhetetlen a világi hívek apostoli munkája nélkül. Hanauer püspök az utóbbi
gondolatot felkarolva kezdi eszmefuttatását. Az utóbbi évtizedek megváltozott
életkörülményei és társadalmi viszonyai már nem teszik lehetővé, hogy az evangélium
üzenete a papság közvetítésével mindenkihez eljusson. Mindemellett Magyarországon az
államhatalom egyházhoz való viszonya is megváltozott. Előbbi – ha nem is ellenséges az
egyházzal – már nem nyújt olyan mértékű segítséget és támaszt az egyháznak, mint a
korábbi századokban. Ezen okokból kifolyólag az egyház nem nélkülözheti a világi hívek
munkáját. A váci püspök, miután világosan megkülönbözteti a papok és a hívek egyházon
belüli feladatát, a világi apostolkodás négy lehetséges területét – hitélet, a szeretet művei,
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társadalmi munka, vallásos műveltség terjesztése – mutatja be. A hívek nagy szolgálatot
tehetnek a hit terjesztésében és megerősítésében – szavaikkal, tetteikkel – saját
családjukban, munkatársaik, ismerőseik között. Anyagilag támogathatják a pogány
missziók ügyét és a papnevelést, hitbuzgalmi egyesületekben apostoli munkát vállalhatnak.
A szeretet cselekedeteit végzik, ha szegény, kiszolgáltatott, rászoruló embereknek lelki,
anyagi támogatást nyújtanak. Nagyobb társadalmi problémák orvoslására is lehetőséget
nyújtanak különböző katolikus egyesületek. A katolikus műveltség terjesztésében nagy
szerepük van a tanároknak, íróknak, újságíróknak. Az egyszerű hívek a katolikus sajtó és
irodalom támogatásával, terjesztésével és népszerűsítésével szolgálhatják az ügyet. A
megyéspüspök sok probléma forrásának tekinti, hogy a társadalom vezető rétegében kevés
az elkötelezett katolikus. Véleménye szerint katolikus intelligenciára lenne szükség, olyan
emberekre, akiknek vallási műveltsége arányban áll világi műveltségükkel. Hanauer
püspök meglátása szerint a világiak apostolkodásának keretéül szolgálhatnak az
egyházközségi szervezetek és iskolaszékek. Alkalmasak lehetnek arra is, hogy az
egyházközségben összehangolják a különböző egyesületek munkáját, illetve maguk is
egyesületeket hozzanak létre. A világiak apostoli tevékenysége nemcsak az egyházközség,
hanem az egész társadalom életére pozitív hatást gyakorolna.
Hanauer püspök – a püspöki kar döntése nyomán − 1929 végén rendelte el az
egyházközségek megalakítását egyházmegyéje területén.711 Véleménye szerint a szervezet
nemcsak az anyagi ügyek területén tehet nagy szolgálatot, hanem a plébános vezetése
mellett a világiak apostolkodásának is keretet adhat. Fontosnak tartotta, hogy a
képviselőtestületben valamennyi társadalmi réteg képviselve legyen.
Az egyházközségi szervezetről, hasonlóan az 1921-es törvénykönyvhöz, az 1930-as
statútum is szűkszavúan ír.712 A törvénykönyv külön kiemeli, hogy az egyházközségi
szervezet megalakítása érintetlenül hagyja az egyházi személyek, hatóságok jogkörét. A
szervezet az egyházmegyei hatóság irányítása és ellenőrzése alatt áll, munkáját a
lelkipásztorokkal egyetértésben folytatja. Hangsúlyozza, hogy nemcsak az anyagi ügyek
intézése a feladata, hanem részt kell vennie a hitélet fejlesztésében, fenntartásában és a
világi hívek apostoli munkájában, figyelmét ki kell terjesztenie a kulturális, szociális és
karitatív feladatokra, amelyek ellátására szakbizottságokat kell létrehozni.
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9. A katolikus sajtó egyházmegyei jellemzői713
Az európai társadalmak szekularizációjára reagálva a katolikus egyházban XIII.
Leó pápasága (1878–1903) alatt született meg az a felismerés, hogy a „polgári
társadalomban meghonosodott új tömegkommunikációs eszközöket a katolicizmus
szolgálatába” kell állítani.714 A 19. század és a 20. század első évtizedeinek
tömegkommunikációjában a nyomtatott sajtó játszotta a döntő szerepet, amely XIII. Leó
véleménye szerint elfogult, szenzációéhes, sokszor romboló cikkeivel széles tömegek
elvallástalanodásáért felelős. A katolikus egyháznak a liberális sajtóval szemben
védekeznie kell azáltal, hogy „a társadalom és az egyház javára fordítsák azt, amit az
ellenfelek mindkettőnek megrontására használnak”.715 A katolikus sajtónak ennek
értelmében kettős szerepe van: egyrészt kivédeni a liberális sajtó támadásait, másrészt
öntudatra ébreszteni a társadalom katolikus tagjait, formálni világnézetüket és közös célok
érdekében mozgósítani őket. Ezen kívül meg kívánta szólítani az egyháztól távol álló
társadalmi csoportokat is. A pápa 1879 februárjában a világ katolikus újságíróit eme célok
megvalósítására, katolikus laphálózatok kiépítésére buzdította.716
A magyar katolikus egyházban XIII. Leó felhívásának hatása igazán csak a
századforduló környékén éreztette hatását. A politikai katolicizmus kibontakozásával
párhuzamosan – 1895-ben az egyházpolitikai törvények által kavart hullámok hatására
megalakult a Katolikus Néppárt – a katolikus sajtó is egyre jelentősebbé vált. A
korszakban összeállított jegyzékek összesen 70 katolikus időszaki sajtóterméket
tartalmaznak.717 Azonban a századforduló legjelentősebb katolikus lapjai (Alkotmány –
Néppárt lapja, Magyar Állam) is csak mérsékelten valósították meg a XIII. Leó által
meghirdetett célkitűzéseket, hiszen kizárólag az egyházhoz már eleve kötődő társadalmi
rétegeket tudták több-kevesebb sikerrel megszólítani. A katolikus sajtómozgalom
713
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koordinálására, a katolicizmus társadalmi súlyának növelésére 1907. november 4-én
Prohászka Ottokár és Esterházy Miklós herceg elnökletével megalakult a Központi
Sajtóegyesület (KSE), mely azonban átütő sikert nem ért el.
Az első világháború és a forradalmak okozta anyagi nehézségek megtörték a
katolikus sajtómozgalom lendületét, amely azonban hamarosan ismét magára talált. A KSE
utódaként – hasonló célokkal – Bangha Béla létrehozta a Központi Sajtóvállalatot (KSV),
melynek legjelentősebb lapjai az Alkotmány utódaként megjelenő Nemzeti Újság, az Új
nemzedék, az Új Lap, és a hetente megjelenő Képes Krónika voltak. Bár a KSV az Élet Rt.hez718 – a korszak másik jelentős katolikus könyv- és lapkiadójához – hasonlóan a két
világháború között jelentős anyagi nehézségekkel küszködött és többnyire sikertelenül tett
kísérletet a közgondolkodás alapvető módosítására, a Horthy-korszak mégis a magyar
katolikus sajtómozgalom fénykorának tekinthető. A püspökkari ülések állandó napirendi
pontját képezte a katolikus sajtó előmozdításának ügye, ami azt is mutatja, hogy a
főpásztorok többsége tisztában volt a sajtó és a tömegkommunikáció jelentőségével. 719 Az
országos terjesztésű napilapok, a tudományos, szépirodalmi, hitbuzgalmi és ifjúsági
folyóiratok

mellett

a

legtöbb

egyházmegyében

számos

helyi

(egyházmegyei,

egyházközségi) katolikus lapot is alapítottak.
9.1. Az országos terjesztésű katolikus sajtó
A katolikus sajtónak a pasztorációban és hitvédelemben játszott szerepét Hanauer
püspök is felismerte. A papságnak írt körleveleiben ismételten hangsúlyozta a sajtó
fontosságát. Minden papnak fel kell ismernie az idők jeleit, és látnia kell, hogy a sajtó az
evangélium hirdetésének hatékony eszköze. „A keresztény nemzeti gondolatnak egyetlen
hatalmas, mindenütt félt és respektált fegyvere van: sajtónk.”720 „Az a lelkipásztor, aki
még ma sincs meggyőződve a sajtó kimondhatatlan fontosságáról, úgy nézi a világot,
mintha a könyvnyomtatás előtt való időből szakadt volna közénk”721 – vélte a váci püspök.
Bár nem túl nagy terjedelemben, de az egyházmegyei zsinatok is figyelmet
fordítottak a katolikus sajtó ügyére. Az 1921-es zsinati statútum két helyen tesz említést a
sajtó jelentőségéről. Egyrészt a plébános közéleti tevékenységét tárgyalva hívja fel a
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figyelmet arra, hogy a lelkipásztor kötelességei közé tartozik a katolikus sajtó támogatása
és terjesztése, másrészt a pap szociális tevékenységét taglaló fejezetben szól a sajtó
közvéleményformáló erejéről.722 A lelkipásztornak gondoskodnia kell arról, hogy hívei
kezébe jó sajtótermékek kerüljenek, és a rosszat ne olvassák. A zsinat is megerősíti a
sajtóvasárnap gyakorlatát, amit Csáky Károly Emmánuel, Hanauer elődje vezetett be az
egyházmegye területén.723 A rendelkezés szerint a plébánosnak évente egyszer egy
vasárnapi szentmisében a katolikus sajtóról kellett prédikálni. Az 1930-as szinódus a sajtót
az evangélium terjesztése eszközének tekinti, és ennek megfelelően az igehirdetésről szóló
fejezetben nagyobb terjedelemben tárgyalja.724 Hangsúlyozza, hogy „Isten igéjének
hirdetése nemcsak élőszóval, hanem a sajtó útján is történik, elsősorban a Szentírás, aztán
a jó könyvek és a katolikus napi sajtó útján.725” A Szentírás rendszeres olvasása által a hívő
lelki élete öntudatosabbá válik, és a szektákkal szemben felvértezi őket a szükséges
ismeretekkel. A zsinat a katolikus sajtó terjesztésére és népszerűsítésére ajánlja, hogy a
plébános használja fel az egyesületeket és az iskolákat. Amennyiben lehetséges hozzon
létre plébániai könyvtárat, és terjessze az 1929-ben alapított egyházmegyei folyóiratot, a
Katolikus Jövőt, indítson plébániai tudósítót. A katolikus egyházzal és tanításával
ellenséges sajtó tevékenységét, lapjainak terjesztését kísérje figyelemmel és erről tegyen
jelentést az egyházmegyei hatóságnak. A zsinati törvénykönyv kiemeli, hogy nemcsak a
Szentszéknek van joga valamely könyv olvasását a hívek számára betiltani, hanem
egyházmegyéje területén ezt a megyéspüspök is elrendelheti. A zsinati rendelkezések az
egyházmegyében felemás eredményekkel jártak.
Már Csáky Károly Emmánuel726 váci püspök elrendelte, hogy a magyar katolikus
püspöki kar határozatának megfelelően a váci egyházmegyében 1918 októberétől minden
évben október hónap második vasárnapján az egyházmegye templomaiban gyűjtést
rendezzenek a katolikus sajtó támogatására.727 Hanauer a meglévő gyakorlatot felkarolta,
és körleveleiben rendszeresen buzdította az egyházmegye papságát a katolikus
sajtótermékek, különösen a KSV által kiadott lapok (Új Nemzedék, Nemzeti Újság)
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vásárlására és terjesztésére.728 Ez utóbbira kiváló lehetőséget teremtett a fentiekben
említett sajtóvasárnap, amikor a lelkipásztornak prédikációjában a katolikus sajtó ügyét
kellett tárgyalni és termékeit népszerűsíteni.
A püspök buzdítása a húszas évek első felében nem érte el a kívánt eredményt.
Bizonyítja ezt a megállapítást egy 1923-as felmérés, amely szerint a váci egyházmegyében
a Nemzeti Újság 1387, az Új Nemzedék pedig 1342 példányban járt, ami – tekintve a
püspökség területén élő majdnem egymillió katolikus hívőt – bizony nagyon csekélynek
tekinthető.729 A felmérés szerint voltak olyan plébániák, melyek egyetlen példányt sem
vásároltak a katolikus lapokból.730 A katolikus sajtó egyházmegyei statisztikája ebből a
szempontból a húszas évek második felében sem mutat mindig kedvező képet. Még 1928ban is voltak olyan kis községek (Jánoshida, Majsajakabszállás, Újhartyán) az
egyházmegyében, ahol a nép egyáltalán nem olvasott lapot.731 Dunakeszi üde színfoltot
jelentett ebben a tekintetben, hiszen 1933-ban ez a plébánia járatta a legtöbb katolikus
lapot az egész egyházmegyében.732
A sajtóvasárnap kezdeményezése a húszas évek második felére elveszítette
lendületét, hiszen a befolyó összeg a lapok kiadásával járó költségeknek töredék részét sem
fedezte. A püspöki kar ezért 1926-ban azt a javaslatot tette, hogy minden egyházközség
éves bevételének öt százalékát vagy hívenként négy fillért küldjön el az adott év november
30-ig az egyházmegyei pénztárba. A katolikus sajtó támogatására szánt összeget a
szeminárium céljaira befizetett összeggel, illetve a Rómába küldött péterfillérekkel együtt
az egyházi terminológia kultúradóként tartotta számon. A püspöki konferencia fenti
határozatát végül, más püspökségekhez hasonlóan 1928-ban vezették be a váci
egyházmegyében.733 A katolikus sajtó támogatásának új formája, illetve az előírt összeg
behajtása azonban a püspökség területén a papság hanyagsága miatt még sokáig problémát

728

Hanauer körlevelei 1918 és 1942 között az említetteken kívül a következő katolikus lapok vásárlását és
terjesztését tartották kívánatosnak: Egyházi Lapok, Magyar Tavasz, Sajtó Szemle, Katolikus Akció,
Katholikus Világmisszió, A Szív, Egyházi Zeneművészet, Magyar Sion, Vox Hungarica, Népújság, Világposta,
Magyar Házimunka, Kirchenblatt für das katholische Volk, Katolikus Nevelés. A legtöbb plébánia az Új
Nemzedéket és a Nemzeti Újságot járatta.
729
VHK, 1923./9./6170.
730
A váci püspök minden plébánosnak előírta, hogy a polgári év végével, kérdőív segítségével részletes
jelentést küldjön a plébánia hitéletéről. A kérdőív kérdései között szerepelt, hogy milyen katolikus lapot hány
példányban járatnak az egyházközségbe, van-e helyi lapja a plébániának, mely destruktívnak tekintett lapok
jutnak el az adott településre.
731
VHK, 1928./7./3401.
732
A dunakeszi plébánián 1933-ban 110 Nemzeti Újságot, 100 Új Nemzedéket és 200 A Szív újságot járattak.
VHK, 1933./3./1171.
733
VHK, 1926./9./5173.; 1928/3./1185.

198

jelentett. Hanauer körleveleiben gyakran említi, hogy a kultúradó beküldése nagyon
esetleges. 1934-ben már kénytelen megállapítani, hogy „a sajtópártolás tekintetében
utolsó helyen állunk az egész országban. A sajtótámogatásra befolyó összeg olyan kevés,
hogy egy egész évvel hátralékban vagyunk.”734 A kép még kedvezőtlenebb annak
tudatában, hogy a környező egyházmegyék hiány nélkül beszolgáltatták a rájuk szabott
összeget. Hanauernek csak 1940-re sikerült elérnie, hogy a plébániák többsége idejében
fizesse be a kultúradót.
Az egyházmegye a katolikus ifjúsági lapok megrendelése és terjesztése területén
sem mutatott sokkal jobb képet. A katolikus püspöki kar 1914-től az Élet Rt. kiadásában
megjelenő lapok (Élet – katolikus tanároknak, Zászlónk – középiskolás fiúknak,
Nagyasszonyunk –középiskolás lányoknak, Kis Pajtás – a katolikus elemi iskolásoknak)
megrendelését várta el a középiskolai hittanároktól. A lapok azonban ennek ellenére olyan
alacsony példányszámban keltek el, hogy az Élet Rt. csak a kultuszminisztérium
segítségével menekült meg a teljes anyagi csődtől.735 A végleges bukást a könyv- és
lapkiadó a püspöki kar hathatós segítségével kerülte el. A főpásztorok ugyanis 1932
tavaszán elrendelték, hogy minden katolikus iskolában kötelezően rendeljék meg az Élet
Rt. kiadásában megjelenő Élet, Zászlónk, Nagyasszonyunk és Kis Pajtás folyóiratokat.736
Hanauer püspök ezekben a lapokban a destruktív szellemiség elleni küzdelem eszközeit
látta. Alig egy évvel később azonban meg kellett állapítania, hogy a Kis Pajtás újságot
egyházmegyéjében 96 iskola fogadta el egy éven keresztül térítés nélkül.737
Az ifjúsági folyóiratok közül – bár alacsony példányszámban – a Zászlónk volt a
legkeresettebb a váci egyházmegyében. A lapot 1934-ben, a szolnoki reálgimnáziumban a
katolikus tanulók 80 százaléka, Cegléden a katolikus iskolába járók 60 százaléka járatta.
Újpesten 20, Hatvanban 16, Pestszenterzsébeten és Gödöllőn 15, Szentesen 12, Vácott 10
(!) százalék rendelte meg.738 1936-ban az Élet Rt. számszerű kimutatást küldött a váci
Egyházmegyei Hatóságnak a megvásárolt ifjúsági lapokról. A kimutatás szerint a
következő plébániákon rendelték meg a legtöbb lapot: Szolnok: 240, Kispest 131, Cegléd:
100, Gödöllő: 83, Pestszenterzsébet: 66, Újpest: 55, Szentes: 54, Vác: 53 példány. A
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Nagyasszonyunkat 1934-ben csak az újpesti és a kecskeméti leányiskola járatta 6 és 2
példányban, és 1936-ban mindössze a ceglédi plébánia vett belőle 36 példányt.
A fentiekből tehát megállapítható, hogy az országos katolikus lapoknak a váci
egyházmegyében a főpásztori támogatás ellenére komoly terjesztési és ebből fakadó anyagi
problémákkal kellett szembesülniük. Részben hasonló problémákkal küszködött a helyi –
egyházmegyei, egyházközségi – katolikus sajtó is.
9.2. A helyi katolikus sajtó célkitűzései
A váci egyházmegye hivatalos lapja, a Litterae circulares ad venerabilem clerum
almae

dioecesis

Vaciensis

1886-ban

jelent

meg

először

nyomtatásban.739

Az

Egyházmegyei Hivatal gondozásában 1888-tól adták ki rendszeresen. Alapvetően a
püspöki körleveleket közölte latin–magyar nyelven, közlöny jelleggel az egyházmegyei
papság számára. A korszakban – 1921-től – tértek át címében a magyar nyelvű kiadásra,
ettől kezdve a lap A Váci Egyházmegye Hivatalos Közleményei címen jelent meg. Az
egyházmegye másik jelentős – immár kifejezetten a híveknek is szóló – lapja a Katolikus
Jövő volt, amelynek első száma 1929. január 15-én jelent meg. Az húszas években
kezdetét vette a magyar katolikus egyházban az egyházközségek világi képviselőtestületeinek szervezése, és feltehetően ezért döntött Hanauer a lap megindítása mellett.740
Az egyházmegyei szintű folyóiratok mellett a húszas-harmincas években a
püspökség területén – elsősorban a nagyvárosokban (Szolnok, Kecskemét, Vác,
Hódmezővásárhely, Újpest, Pestszentimre, Pestszentlőrinc, Rákospalota) – számos olyan
helyi terjesztésű katolikus lapot alapítottak, melyek általában egy-egy plébániához, illetve
szerzetesközösséghez kötődtek, és elsődleges feladatukat az adott plébániai közösség
összefogásában és tájékoztatásában látták.741 A vizsgált lapok között azonban olyan
sajtótermékek is találhatók, amelyek szélesebb olvasóközönséget igyekeztek megcélozni.
A Nagykátán 1935-től megjelenő Katolikus Szó nemcsak a nagykátai egyházközség,
hanem az egész esperesi kerület lapja lett. A tiszakürti és tiszaugi egyházközségek 1943ban és 1944-ben megjelenő Katholikus Értesítő című lapja a környező alföldi tanyavilágot
igyekezett elérni.
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Hanauer püspök üdvözölte az új kezdeményezéseket, amelyek több célt szolgáltak.
Legfontosabb feladatának valamennyi lap a katolikus öntudat erősítését tartotta, hogy „a
katholikus társadalom számának és értelmi súlyának megfelelő helyzetet biztosítson
magának.”742 Feladatuk a világi hívek összetartása és mozgósítása. A sajtó segítségével
ugyanis a lelkipásztor a templomon kívül is, rendszeresen szólhat a hívekhez: „A rádió
korszakában élünk. Amikor ismeretlen emberek szavát hozza nekünk a csoda-gép és
szobánkban halljuk az üzenetet, amit távoli országból küldenek. A főpásztorban is feltámad
a vágy, hogy üzenetet küldhessen egymillió hívének és ne csak egy évben egyszer, a
nagyböjti pásztorlevélben szólhasson hozzájuk és ne csak három-négy évenként a bérmálás
alkalmával hallják az ő szavát, hanem máskor is, amikor annak szükségét érzi.”743A
katolikus sajtó célja a vallásos meggyőződés elmélyítése a hívekben, amit az egyház
életének alaposabb ismertetésével, vallásos témájú ismeretterjesztő cikkek közlésével
kívántak elérni. Az egyházmegyében megjelenő katolikus lapok igyekeztek tudósítani
nemcsak a plébánia, hanem az egyházmegye és a világegyház fontosabb eseményeiről is.
A híveket ezek részesévé kívánták tenni. A világegyház fontosabb eseményeit a
legkövetkezetesebben a kecskeméti Katolikusok Lapja és a Missziós Ifjúság mutatta be.744
A katolikus identitás erősítésére azért is szükség volt, mert a katolikus egyház a liberális,
polgári és baloldali sajtó kereszttüzében érezte magát. A korszak ideológiájának
megfelelően a forradalmakat a liberális, baloldali, szabadkőműves sajtó számlájára írták és
a polgári újságírást a szellemei prostitúció vádjával illették, amely rontja az erkölcsöket,
támogatja a szekularizációt és aláássa a hagyományos keresztény értékrendet. A világi
sajtó „mételyével” szemben – amely elidegeníti a társadalmat az egyháztól – védekezni
kell, a rágalmakra megfelelő választ kell adni. A katolikus sajtó orgánumai erre kínáltak
lehetőséget országos és helyi szinten egyaránt. A liberális sajtó befolyása elleni
leghatásosabb védekezés, ha sikerül meggyőzni az egyház híveit, hogy ne olvassák a
termékeit és csak katolikus lapokból tájékozódjanak. A világegyházban XIII. Leó pápa
Officiorum ac munerum című konstitúciója már 1897-től megtiltotta a vallást támadó
sajtótermékek olvasását.745
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SIPOS, 1924.
Katolikus Jövő, 1929. január 15. 1–2.
744
A Missziós Ifjúságot a szalézi rend adta ki 1930 és 1944 között Rákospalotán. Bár az egyházmegye
területén jelent meg, de jellegében alapvetően különbözött a többi vizsgált laptól, hiszen országos lapként
célcsoportja kifejezetten az ifjúság volt. A távoli missziókról közölt színvonalas cikkeket és a lap eladásából
befolyt összeget a szaléziak ezek támogatására fordították.
745
KLESTENITZ, 2005. 136.
743
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Az egyházmegye területén megjelenő katolikus újságok a világnézeti harc jegyében
megnevezték és minősítették azokat az újságokat, amelyeket kifejezetten ártalmasnak
tartottak. A Vácott megjelenő Katolikus Jövő 1934-ben a következő polgári lapokat
tekintette destruktívnak: „Az Est, Pesti Napló, Magyarország (a forradalomban
kompromittált zsidó lapok), Újság (a harcos zsidóság lapja, keresztényellenes), Magyar
Hírlap (a zsidó szabadkőművesség szócsöve), Esti Kurir (a radikális zsidóság lapja), Friss
Újság (zsidó szerkesztésű néplap), Pesti Hírlap (a liberalizmus és a támadó protestáns
irányzat lapja), Budapesti Hírlap, 8 Órai Újság (támadó protestáns), Magyarság
(protestáns érdekeket szolgál), Népszava (a vörösök izgató lapja), Pester Lloyd (látszólag
színtelen, de katolikus ellenes), Nemzeti Figyelő (katolikus papokat rágalmaz), A Reggel,
Reggeli Újság, Hétfői Napló, Magyar Hétfő (egyik sem keresztény), Társaság (erkölcsileg
súlyosan kifogásolható), Színházi Élet, Délibáb (a keresztény erkölcsöket mélyen fertőző
képeslapok).”746 A katolikus sajtó a lapok olvasását a hit elárulásának bélyegezte.
A keresztényellenesnek minősített lapok megnevezése és tiltása mellett az
egyházmegyei sajtó minden erejével igyekezett propagálni, népszerűsíteni a katolikus
folyóiratok olvasását.747 A püspökség területén megjelenő lapok a hívek lelkiismeretére
próbáltak apellálni. „A fegyelem ellen vét, aki nem gondoskodik a katolikus sajtó és
irodalmi termékek terjesztéséről, de még jobban, ha maga is katolikusellenes lapot járat.
[…] Katolikus ember csak katolikus újságot olvas.”748 „Katolikus család katolikus lapot
olvas és terjeszt.”749 „Nem öntudatos katolikus család az, ahová nem jár kifejezetten
katolikus lap.” „Amilyen az olvasmányunk, olyanná alakul gondolkodásunk, lelkületünk,
hitünk.”750 A katolikus hívő ilyen mondatokkal szembesült a lapok oldalain. A tények
azonban – az előfizetés akadozása, az olvasóközönség szélesítésének nehézségei, a
katolikus értelmiségi körök kritikája – mind az országos, mind a helyi katolikus sajtó
esetében azt mutatták, hogy a tiltás ellenére még a katolikus egyház hívei is, különösen az
értelmiség, szívesebben vette kezébe a színesebb, sokoldalúbb polgári lapokat.

746

Katolikus Jövő, 1934. november 1.
A Katolikus Jövő 1930. április 15-i számában egyenesen azt javasolta a lelkipásztoroknak, hogy a
gyóntatószékben is kérdezzék meg a gyónót, mit olvas, és akár a feloldozás megtagadásával is vegyék rá,
hogy katolikus újságot olvasson. KENYÉRI, 1992. 150.
748
A püspöki kar közös pásztorleveléből idéz a Katholikus Értesítő (Rákoskeresztúr és Rákoshegy), 1936.
szeptember 1. 10.
749
Katholikusok Lapja (Kecskemét), 1928. április 14.
750
Katolikus Élet (Szolnok), 1925. október 15. 319.
747
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9.3. A kiadás körülményei
A Katolikus Jövő kivételével a vizsgálat tárgyául szolgáló lapokat a helyi
egyházközség, plébánia vagy a plébános, illetve káplán adta ki.751 Alapítói kivétel nélkül
klerikusok voltak, rendszerint maguk a plébánosok, akik szerkesztették is a lapot. A cikkek
szerzői egyházi személyek és többnyire a plébánia hívei, akik alkalmanként küldték be
írásaikat a szerkesztőségnek is helyet adó plébániai irodába. Az egyházmegyében
megjelenő lapok esetében, azok jellegéből fakadóan nem beszélhetünk professzionális
újságírásról. Mivel a plébánosokat, klerikusokat a megyéspüspök időnként elhelyezte
másik szolgálati helyre, ezért a szerkesztők személye is gyakran változott. Az új plébános a
plébániával együtt megörökölte a lap szerkesztésével járó gondokat is, függetlenül attól,
hogy volt érzéke az újságíráshoz vagy sem.752
Negatív módon befolyásolta a lapok fennmaradásáért vívott küzdelmet az a tény,
hogy nem rendelkeztek állandó írói gárdával. A cikkek esetlegesen születtek, és nem egy
lap esetében előfordult, hogy egyes számokat szinte teljes egészében a plébános írt.
Mindez természetesen hatással volt az adott lap színvonalára is. A leglátványosabban ez a
nehézség a váci Katolikus Jövő esetében mutatkozott meg. A lapnak 1934-re szinte teljesen
elfogyott a szerzői gárdája. A tizenhat oldalon havonta egy alkalommal megjelenő lap
cikkeit 1934-ben és 1935-ben két-három szerző, közöttük maga a szerkesztő Kovács Vince
és a megyéspüspök Hanauer István írták. Nem meglepő, hogy a püspök egy évvel később
megszüntette az újságot.753

751

A Katolikus Jövő a váci egyházmegye (felelős kiadó Szabó Jenő karkáplán 1929–1930, majd Tökölyi
István karkáplán 1930–1936) kiadásában jelent meg. A tiszakürti és tiszaugi Katholikus Értesítőt (felelős
kiadó: Oláh Antal plébános) a két egyházközség, a rákoskeresztúri és rákoshegyi Katholikus Értesítőt (felelős
kiadó: Béky László esperes-plébános, majd Richter József, a helyi Actio Catholica elnöke) szintén a két
egyházközség adta ki. A szolnoki Katholikus Élet a helyi ferences kolostor (felelős kiadó: P. Majsai Mór
1924–1927, P. Unyi Bernardin 1927–1933, P. Csiszár Teodóz 1933–1934, P. Oberten Odiló 1934–1935
szerkesztőként, P. Szegedi Alfonz 1935–1938, P. Szabó Polikárp 1938–1944-ig főszerkesztőként), a
kecskeméti Katholikusok Lapja a helyi római katolikus egyházközség (felelős kiadó és szerkesztő: Révész
István prelátus, kanonok 1924–1928, Kovács Sándor plébános 1928–1944), az újszászi Katolikus Szó (felelős
kiadó és szerkesztő: Halász József esperes-plébános) a helyi egyházközség, az újpesti Katholikus Élet (felelős
kiadó és szerkesztő: Csík József plébános) az újpesti egyházközség kiadásában jelent meg.
752
A folyamatosság tekintetében rendkívülinek tekinthető, hogy Csík József újpesti plébános tíz évig az
újpesti Katholikus Életet, a későbbi szombathelyi püspök Kovács Sándor pedig 16 évig a kecskeméti
Katholikusok Lapját szerkesztette.
753
Ebben természetesen az is szerepet játszott, hogy a lap 1929-es első megjelenése óta számos plébániai
alapítású sajtótermék jelent meg, melyek nagyobb mértékben tarthattak számot a hívek érdeklődésére.
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A püspökség területén két egyházi tulajdonban lévő nyomda működött.754
Rákospalotán a szaléziak által üzemeltetett Szalézi Művek,755 Vácott pedig a ferencesek
Kapisztrán Nyomdája. Az egyházmegye sajtója szempontjából az utóbbi bírt nagyobb
jelentőséggel. A Kapisztrán Nyomda 1926. november 21-én kezdte meg működését,
miután P. Horváth Zénó, a váci ferences kolostor házfőnöke megvásárolta a csődbe ment
Váci Keresztény Nyomda Rt.-t,756 valamint a Budavári-féle Nemzeti Élet Nyomda
felszerelését.757 A váci kolostor udvarát lefedték, és itt kezdte meg működését a nyomda
világi nyomdászokkal, majd 1929-től ferences laikus testvérek vették át a munkát fráter
Perényi Poncián irányításával. A ferences nyomdát 1949. december 29-én államosították,
majd 1950 szeptemberében végleg bezárták. Sok más lap mellett itt nyomtatták a váci
Katolikus Jövőt és az újpesti Katholikus Életet is.
A Váctól távoli plébániák azonban a szállítási költségek miatt nem engedhették
meg maguknak, hogy az egyházmegye központjában nyomtassák a lapjukat, ezért a helyi
nyomdákat vették igénybe. A szolnoki ferences plébánia lapját, a Katholikus Életet a
Szolnok és Vidéke könyvnyomdájában,758 a kecskeméti Katholikusok Lapját a helyi
Hungária Nyomda és Lapkiadó Rt.-nél, az újszászi Katolikus Szót Varga József
könyvnyomdájában Szolnokon, a tiszakürti Katholikus Értesítőt egy kunszentmártoni
nyomdában nyomtatták.
9.4. Anyagi körülmények és terjesztési stratégiák
Az egyházmegye területén havonta egy-két alkalommal megjelenő regionális
katolikus lapok alapításuktól kezdve anyagi nehézségekkel küszködtek, ezért elemi
754

A püspöki székvárosban megjelenő sajtótermékeket – a ferences Kapisztrán Nyomda mellett – a
korszakban a Pestvidéki Nyomda, a fegyintézeti nyomda, a Katzburg nyomda, valamint az 1919 és 1926
között működő Váczi Keresztény Nyomda Rt. készítette. A Pestvidéki Nyomda nyomtatta egy időben A Váci
Egyházmegye Hivatalos Közleményeit is. Kenyéri, 1992. 107.
755
A Szalézi Művek Könyvkereskedelmi és Nyomdai Vállalatot 1926-ban alapította a szalézi rend
Rákospalotán. Nyomdájában kereskedelmi nyomtatványok mellett vallásos könyveket, hitbuzgalmi lapokat
és folyóiratokat is készítettek. A nyomdát 1950-ben a szerzetesrendek működési engedélyének megvonását
követően felszámolták, majd 1990-ben Szalézi Don Bosco Kiadó néven újjászervezték. KAT. LEXIKON, XII.
kötet, 2007. 533.
756
A Váci Keresztény Nyomda Rt.-t 1919-ben alapították, hogy kinyomtassa többek között a
Keresztényszocialista Párt helyi szervezetének lapját, a Váczi Keresztény Újságot. A nyomda megalapítását
jelentős összeggel támogatta a váci székeskáptalan is, amely a Keresztényszocialista Párt Kossuth tér 3. szám
alatti helyiségében kezdte meg a működését. KENYÉRI, 1992. 110.
757
KAT. LEXIKON, VI. kötet, 2001. 141–142.
758
Az 1930-as évek közepén néhány évig a váci Kapisztrán Nyomdát használták, de 1938-ban az anyagi
nehézségek miatt a munkafolyamatot ismét Szolnokra vitték.
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érdekük volt, hogy állandó olvasóik legyenek, akik rendszeresen előfizetik a lapot. 759 Az
újságok lehetőség szerint igyekeztek olvasótáborukat szélesíteni. A lapok árát alacsonyan
tartották, az éves előfizetés díja a harmincas években végig 2-3 pengő között mozgott. Az
újságok terjesztését, amennyiben erre mód volt, a helyi katolikus ifjúsági egyesületekre
bízták.760 Ezek mellett kedvezményekben részesítették azokat az előfizetőket, akik újabb
megrendelőket szereztek a lapnak.761
Az 1929-ben nagy reményekkel induló váci Katolikus Jövőn – amely alapítói
szándéka szerint az egész egyházmegye lapja kívánt lenni – azonban nem segítettek
különböző mesterfogások sem. A lap a katolikus társadalom széles rétegeihez kívánt
szólni, de ehhez nem voltak adottak a szükséges anyagi és szellemi feltételek. A nagy
lendülettel induló, havonta 27 oldalon megjelenő, több rovatot (Egyházmegyei Naptár,
Egyházmegyei Hírek, Hírek a világegyházból, Liturgikus rovat, Szülők Iskolája, Szociális
Élet) indító lap munkatársai már a hatodik számban panaszkodtak, hogy a lapot
megrendelők közül sokan nem fizettek, bár az újságot rendszeresen kézhez kapták. Az
alapítás után alig egy évvel a Katolikus Jövő megkapta a katolikus újságokat illető
legáltalánosabb kritikát, hogy nem elég élő. 762 A szerkesztők 1932 februárjában az
egyházmegye minden plébánosának és káplánjának küldtek egy mutatványszámot, de az
előfizetők táborát így sem sikerült kiszélesíteni. A harmincas évek közepére a lap teljesen
759

Itt meg kell jegyezni, hogy a polgári sajtóval szemben a vizsgált egyházi lapok alapítását elsősorban nem
az anyagi haszon motiválta, hanem sokkal inkább a hívek erkölcsi nevelése, katolikus identitásának erősítése.
Éppen ezért a lapot kiadók célja nem a magas nyereség, hanem a működés anyagi feltételeinek biztosítása
volt. Mindez pedig természetesen nem ment a hívek támogatása nélkül, ezért igyekeztek minél szélesebb
olvasóbázist létrehozni.
760
A kecskeméti Katholikusok Lapja terjesztését például a Mária Kongregáció és a katolikus leánykör
végezte. Katholikusok Lapja, 1924. február, 4.
761
Bár jellegénél fogva különbözik a tanulmány által vizsgált sajtótermékektől, mégis érdekes megvizsgálni
és a fentiekkel összevetni a szaléziak által kiadott országos terjesztésű Missziós Ifjúság terjesztési stratégiáját,
amely a vizsgált egyházi lapok közül átlagon felüli módon közelítette meg a polgári újságírás
professzionalizmusát. Ebben annak is jelentős szerepe volt, hogy bár az egyházmegye területén jelent meg,
de célközönsége nem korlátozódott a püspökség híveire, hanem az egész ország középiskolás fiatalságát
szólította meg. Olvasóközönségét több módon igyekezett megtartani és bővíteni. Annak az olvasónak, aki öt
új előfizetőt szerzett, ajándékba könyvet adott. A folyamatosan romló anyagi körülmények közepette, 1940ben az egy új előfizetőt szerző olvasó két hónapig ingyen kapta a lapot, aki pedig öt új olvasót szerzett a
lapnak, egy évig nem kellett fizetnie. A missziós folyóirat, jó piaci érzékkel, alapításától kezdve állandó
rejtvényrovatot indított, amely igen kedveltté vált. A szerkesztőség 1939-ben az olvasók javaslatát kérte a lap
színesebbé tételéhez. A legtöbb olvasói levél a rejtvényrovattal kapcsolatban érkezett. A helyes megfejtést
beküldő előfizetők (!) között pedig nyereményeket sorsolt ki. Karácsonykor előfizetőinek a lap mellékletként
egy ifjúsági regényt ajándékozott. Az 1930-ban alapított Missziós Ifjúság színvonalas cikkeivel, képeivel,
elismerésre méltó üzleti érzékével öt év alatt a nehéz gazdasági körülmények közepette is gyarapítani tudta
előfizetőinek a számát, sőt a lap terjedelmét 1935-ben 28 oldalról 32 oldalra növelte, az éves előfizetési díjat
pedig 3 pengőről 2 pengőre szállította le. A lap csak az 1944-es esztendő háborús eseményei miatt volt
kénytelen végleg befejezni működését. Vö.: Missziós Ifjúság, 1933. szeptember, 5.; 1935. szeptember, 2.;
1940. szeptember, 18.
762
Katolikus Jövő, 1930. február 15. 34.
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elszürkült, annak ellenére, hogy 1931-től 1934-ig Csík József újpesti plébános,
országgyűlési képviselő szerkesztette a lapot, aki kapcsolatai révén olyan személyiségeket
tudott megnyerni cikkírásra, mint a sajtóapostol Bangha Béla, Kocsán Károly
országgyűlési képviselő, P. Oslay Oswald ferences tartományfőnök vagy a népszerű rádiós
hitszónok, Tóth Tihamér.763
A Katolikus Jövő sorsát végül az egyházmegye nagyobb településein (Kecskemét,
Újpest, Hódmezővásárhely, Szolnok, Pestszentlőrinc, Pestszentimre, Nagykáta) egymás
után megjelenő helyi katolikus lapok pecsételték meg, melyek hasonló profiljukkal, a helyi
egyházi események közlésével jobban meg tudták szólítani az olvasóközönséget. A lap
előfizetői 1936-ra jelentősen megcsappantak, az előfizetők közül még mindig sokan nem
fizették be az előfizetési díjat, így az újság előállítása jelentős anyagi áldozatot kívánt
volna. Hanauer püspök 1936 decemberében a fenti okok miatt megszüntette a lapot. Az
anyagi körülmények, valamint a háborús események 764 lehetetlenítették el az újszászi
Katolikus Szó,765 a tiszakürti és tiszaugi Katholikus Értesítő,766 a rákoshegyi Katholikus
Értesítő,767 a Pestszentimrei Katholikus Értesítő768 és az újpesti Katholikus Élet működését
is.
Az újság iránti érdeklődés felkeltésének kedvelt módszere volt az egyházmegye
területén kiadott lapok között a címlap módosítása. A szolnoki ferencesek által kiadott
Katholikus Élet 1933-tól minden hónapban új címlappal jelent meg. A ferencesek
rejtvényrovatot is indítottak. Újságuk P. Csiszár Teodóz szerkesztősége idején – 1933–
763

Külön érdekesség, hogy Csík József 1931 decemberétől 1934 decemberéig párhuzamosan szerkesztette az
újpesti Katholikus Életet és a váci Katolikus Jövőt. Ennek következően a két újság tartalmilag szinte teljes
egészében megegyezett.
764
1937 januárjában a háborús készülődés miatt a papír ára 45 százalékkal emelkedett, ami a kis
költségvetéssel működő lapok fenntartását szinte lehetetlenné tette. 1939-ben korlátozták a lapok terjedelmét,
az Országos Magyar Sajtókamara 1941. május 26-i határozata megtiltotta a lapkiadóknak az olvasók
megajándékozását, valamint kedvezményekben, jutalmakban részesítését. Mindezek következtében a
tanulmányban említett lapok a harmincas évek végétől átlagosan felére csökkentették oldalszámukat. Vö.:
Missziós Ifjúság, 1937. június, 303.; Missziós Ifjúság, 1941. május, 1919.
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A Halász József esperes-plébános által alapított lap 1940-ben jelent meg 4 oldalon, kézirat gyanánt és hat
szám után befejezte működését.
766
Oláh Antal plébános nehéz anyagi körülmények közepette indította el a lapot 1943-ban, kéziratként. A
plébániai tudósító 3500 hívő részére ezer példányban jelent meg, havonta egyszer, 4–6 oldal terjedelemben.
A lap havi előállítási költsége 150–200 pengő volt, amit az egyházközség a saját költségvetéséből nem tudott
kifizetni. A hívek áldozatkészségét mutatja, hogy a plébános felhívására 1944 júliusáig 1700 pengőt sikerült
összegyűjteni. A történelem fintora, hogy a háborús események miatt ebben a hónapban jelent meg utoljára a
lap.
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A rákoskeresztúri és rákoshegyi egyházközségek körlevele a hívek tájékoztatása és vallásos nevelése
céljából 1934 és 1938 között negyedévente jelent meg, 16 oldal terjedelemben. Az 1937-es lapkorlátozó
rendelet miatt 1937 júniusától már csak 6 oldalon jelent meg, végül egy évvel később megszűnt.
768
A Pestszentimrei Római Katholikus Társaskör kiadásában megjelenő értesítő minden hónap első napján, 4
oldal terjedelemben került a hívek kezébe. 1934 és 1938 között adták ki.
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1934 – rendszeresen adott fejtörő feladatokat olvasóinak. Mindezek ellenére azonban a
korszak helyi katolikus sajtótermékei is élethalálharcot vívtak a fennmaradásért és olvasói
körük bővítéséért.
9.5. Tartalmi jellemzők
A helyi katolikus sajtó színvonala, versenyképessége nemcsak a liberális
sajtótermékektől, hanem az országos katolikus lapoktól is elmaradt. Hasonló
nehézségekkel és még rosszabb anyagi feltételekkel kellett megküzdenie, mint az országos
katolikus sajtónak.769 Nem volt olyan mozgékony, sokoldalú, színes. Mindez abból is
fakadt, hogy a helyi lapok még az országos lapoknál is kevesebb, kellő felkészültségű
publicistával rendelkeztek, ha esetükben egyáltalán beszélhetünk ilyenről. Ennek
következtében a katolikus értelmiség – az egyházi tiltás ellenére – szívesebben olvasta a
polgári sajtó termékeit, és többnyire becsületből járatta a katolikus lapokat.
A megvizsgált lapok közül tartalmi szempontból kettő emelkedik ki: a kecskeméti
Katholikusok Lapja és a szolnoki Katholikus Élet. Előbbi nemcsak Kecskemét, hanem a
környék katolikus lapja kívánt lenni. A városban és annak környékén élő 60 ezer katolikus
hitéletét akarta tudatosabbá tenni és elmélyíteni. A plébániai, egyesületi és egyházmegyei
események mellett következetesen beszámolt a világegyházban történtekről. Az egyházi
hírek mellett tárgyalta a helyi közélet jelentősebb megmozdulásait, változatos témákban –
szentek élete, liturgia, bibliamagyarázat, ferences misszió Kínában, gyermekrovat,
nemzetközi politikai események stb. – indított rovatokat, és jó gyakorlati érzékkel közölte
a vasúti menetrendet is. Az újság sikerét mutatja, hogy már az alapítás évében, 1924-ben
1000 család fizette elő. Tíz évvel később pedig már 12 ezer példányban jelent meg. 770 A
tanulmányban említett lapok közül a második világháború után egyedül a Katholikusok
Lapja tudott újraindulni.771
A szolnoki Katholikus Élet a helyi ferences rendház kiadásában jelent meg 16
oldalon 1924 és 1944 között. A lap a hívek informálása mellett a ferences lelkiséget is meg
kívánta ismertetni olvasóival. Húszéves története folyamán változatos rovatokkal – Női
világ, Ifjúságunk, Egyesületi élet, Innen-onnan – érdekes események a világegyházból,
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GERGELY, 1999. 259.
Katholikusok Lapja, 1935. március 3.
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Baranyai László esperes, kecskeméti plébános 1947. április 6-án próbálta újraindítani a lapot. A politikai
nyomás miatt azonban 3 szám után kénytelen volt felhagyni próbálkozásával.
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Katolikus írók, Tövisek – válasz a katolikus egyházat ért támadásokra, Babonaság,
Gyermekrovat, Könyvkritika – igyekezett fenntartani az olvasók érdeklődését. A
harmincas évek közepétől azonban, a gazdasági nehézségek hatására a lap elszürkült.
1938-ban mindössze nyolc majd a negyvenes években hat oldalon jelent meg. Az újság
ekkor már kizárólag a plébániai élet eseményeivel, pápai rendeletek, püspöki körlevelek
összefoglalásával és a plébániai költségvetés közlésével foglalkozott, de ennek ellenére
1944-ig fenn tudták tartani.

10. Összegzés
A váci egyházmegye a trianoni békekötést követően mind területét, mind
lakosainak és katolikusainak számát tekintve Magyarország legnagyobb egyházmegyéjévé
vált. A püspökség 7500 négyzetkilométernyi területén élők száma már a századfordulóra, a
katolikusok száma pedig a harmincas évek elejére meghaladta az egymillió főt. Főváros
környéki,

óriásivá

duzzadt

településeivel,

alföldi

nagyvárosaival,

tanyavilágával

társadalmi, felekezeti és helyenként etnikai szempontból is igen változatos képet mutatott.
Hanauer Árpád István bő két évtizeden keresztül kormányozhatta az egyházmegyét, amely
lehetőség 1918 és 1945 között rajta kívül egyetlen katolikus magyar főpásztornak sem
adatott meg. Működése teljes egészében a Horthy-korszakra esett, amely az egyház
számára biztos, kiszámítható hátteret nyújtott, lehetővé téve a nyugodt építkezést és a
vallásos élet fellendülését.
A püspökség területe Szent István kora óta lényegében nem változott. Az
egyházmegye etnikai szempontból már a trianoni békeszerződést megelőzően is homogén
képet mutatott. Az 1930-as népszámlálás alkalmával a lakosság 97 százaléka vallotta
magát magyarnak. Legjelentősebb nemzetiségei – a németek és a szlovákok – aránya csak
néhány esperesi kerületben emelkedett az országos átlag fölé. A svábok legjelentősebb
közösségei a soroksári kerületben (27%) éltek, míg a szlovákok az örkényi kerületben
(5,9%) képviseltették magukat a legnagyobb arányban. Az egyházmegye felekezeti
viszonyai már jóval változatosabb képet mutattak. Bár a katolikusok aránya (71%) jócskán
meghaladta az országos átlagot, két esperesi kerületben is – solti (44%) és
hódmezővásárhelyi (47,5%) – kisebbségbe kerültek a protestáns felekezetekkel szemben.
Utóbbiak közül a katolikusokat az országos viszonyoknak megfelelően a reformátusok
követték (19,7%), akik legtöbben épp az említett esperesi kerületekben (48,5 és 42,6%)
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éltek, és jelentős – tízezer főt meghaladó – közösségeik voltak Hódmezővásárhelyen,
Nagykőrösön, Mezőtúron, Cegléden, Kecskeméten, Szentesen, Pestszenterzsébeten és
Kispesten. A fentiekből következően az egyházmegye területén csak kevesen vallották
magukat evangélikusnak (4,4%) vagy izraelitának (3,1%). A legtöbb lutheránus a ceglédi,
rákosi és gödöllői esperesi kerületekben, míg az izraeliták többsége a főváros közvetlen
környezetében élt. Hanauer püspök számára a legnagyobb nehézséget azok a 18. század
második felében kezdődő demográfiai folyamatok jelentették, amelyek eredményeként az
egyházmegye lakosságszáma hatszorosára növekedett. A népesség gyarapodása különösen
a dualizmus évtizedeiben gyorsult fel, amikor a főváros környéki települések, valamint az
alföldi nagyvárosok lélekszáma megsokszorozódott. A legsúlyosabb egyházkormányzati
probléma egyrészt éppen abból adódott, hogy a plébániák és a papság száma nem tudta
követni a népességszámban bekövetkező – helyenként robbanásszerű – változásokat.
Másrészt a húszas évek elejének plébániahálózata nem érte el az alföldi tanyavilág
katolikusainak jelentős részét. A főpásztor az említett problémákra, valamint a hitélet
történelmi traumák okozta megrázkódtatásaira egyházmegyei zsinat egybehívásával kívánt
reflektálni.
A két világháború közötti Magyarországon az 1921. évi váci szinódus vállalta
magára az úttörés szerepét, hiszen hazai minták nélkül elsőként vállalkozott az 1918-as
Codex Juris Canonici alapján egybehívott egyházmegyei zsinat megszervezésére. Ily
módon mintát adott a húszas-harmincas években szinte valamennyi egyházmegyében
megrendezésre kerülő szinódusok számára, amelyek kezdetben jelentős mértékben
építettek a váci tapasztalatokra. Hanauer püspök meg volt arról győződve, hogy az
egyházmegyei zsinat alkalmas eszköz a papság fegyelmének helyreállítására, a püspöki
hatalom biztosítására, a lelkipásztori tevékenység kereteinek és „zsinórmértékének”
rögzítésére. Ezért is ragaszkodott ahhoz, hogy az egyházi törvénykönyv előírása szerint
egyházmegyéje papjait tízévente – 1930-ban, majd 1940-ben – zsinati tanácskozásra hívja.
Élete utolsó éveiben betegsége akadályozta meg a harmadik – 1940. évi – egyházmegyei
zsinat megtartását. A főpásztor megnyilatkozásaiban, visszatekintéseiben sikeresnek ítélte
a zsinati atyák munkáját, amely jelentős mértékben hozzájárult az egyházmegyei papság
egységének megteremtéséhez, a lelkipásztori gyakorlat lehetőség szerinti egységesítéséhez,
és meghatározta a lelkipásztori munka irányelveit. A zsinati határozatok betekintést
nyújtanak

az

egyházkormányzat

működésébe,
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az

egyházszervezet

felépítésébe,

változásaiba, általános lelkipásztori célkitűzéseket fogalmaznak meg, és iránymutatást
adnak a lelkipásztori gyakorlat számára.
A demográfiai folyamatokra a megyéspüspök által vezetett zsinati atyák az
egyházszervezet reformjával reflektáltak. Az 1921. évi zsinaton a főpásztor az esperesi
kerületek rendszerét a földrajzi, és a megváltozott társadalmi és pasztorációs viszonyoknak
megfelelően nagymértékben átalakította. Az addigi három mellett további két
főesperességet szervezett, az esperesi kerületek számát pedig húszról huszonötre növelte,
és területi beosztásukat átalakította. Hanauer a korábban káptalani tagnak számító és
Vácott székelő pesti és csongrádi főesperest – feladatai jobb ellátása végett – 1935 után a
lelkipásztorkodó papság soraiból nevezte ki. Nagy hangsúlyt fektetett az espereskerületek
papságának együttműködésére, és igyekezett üléseiken rendszeresen részt venni.
Intézkedéseivel az eredményes lelkipásztori munka kereteit akarta biztosítani. A szervezeti
kereteknek a megváltozott körülményekhez illesztését követően látott hozzá a pasztoráció
megszervezéséhez. Kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy az egyházmegye
papjainak számát növelje, ezért 1930-ra felépítette a korabeli Magyarország legkorszerűbb
szemináriumát, amelyben évről-évre több mint száz növendék tanult. A váci püspök
törekvéseinek eredményeként a katolikus lelkipásztorok száma 1920 és 1942 között 166-al
nőtt, amely lehetővé tette számára új lelkipásztori állomások szervezését. A főváros
környéki és alföldi mamutplébániákat több részre osztotta, míg az alföldi tanyavilágban új
lelkészségeket állított fel. Püspöksége alatt az egyházmegyében 48 új lelkipásztori állomás
jött létre, melyek nagy része templomot is kapott. Hanauer a váci egyházmegye igazi
újraszervezőjének bizonyult. A püspök rendkívül eredményes működésében komoly
szerepet játszottak azok a személyek és testületek, amelyek a püspöki kúria hivatalait
irányították és alkották. Az egyházkormányzat működésébe elsősorban a CJC és az
egyházmegyei zsinati dekrétumok engednek betekintést. A kúria személyi állományára a
stabilitást és megbízhatóságot eredményező folyamatosság volt jellemző, hiszen Hanauer
bő két évtizedes püspöksége alatt mindössze két káptalani helynök, három irodaigazgató és
három püspöki titkár fordult meg a püspöki palotában. A székeskáptalan korábbi
századokban betöltött szerepét korszakunkra ugyan már elveszítette, de mivel az általános
helynöki tisztséget az egyházmegyében hagyományosan a nagyprépost töltötte be, így
bizonyos mértékig egyházkormányzati tényező maradt.
Bár a katolikus papság közéleti tevékenységének elsődleges színterét a katolikus
egyesületek jelentették, néhányan szerepet vállaltak az országos a vármegyei vagy a helyi
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politika alakításában is. Közéleti tevékenységük kereteit a CJC, valamint az egyházmegyei
zsinati dekrétumok jelölték ki, és jelentősebb politikai szerepvállaláshoz főpásztori
engedély volt szükséges. A váci egyházmegye papjai közül a hivatalból felsőházi tag
megyéspüspök mellett csak négyen kerültek be a törvényhozásba: Kolossváry Mihály váci
plébános majd nagyprépost és Révész István kecskeméti plébános a felsőházba, Csík
József újpesti káplán majd plébános a nemzetgyűlésbe, felsőházba, majd a képviselőházba,
míg Lévay Mihály abonyi plébános a nemzetgyűlésbe. A lelkipásztor Hanauer és a
betegeskedő Lévay nem bizonyult különösebben tevékenynek. Annál aktívabb volt az
oktatásügyi kérdések szakértőjének számító Kolossváry és a szociálisan érzékeny, a
keresztényszocialista munkásmozgalomnak elkötelezett Csík. Jóval több katolikus
lelkipásztor kapcsolódott be virilisként, majd az 1929-es közigazgatási törvény alapján a
vármegyei törvényhatósági bizottságok munkájába. A legtöbb váci egyházmegyés pap
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közgyűléseit látogatta, és igen érzékenyen reagált a
protestáns tagok megnyilvánulásaira. Néhány vármegyében vezető szerepet játszottak a
katolikus törvényhatósági bizottsági tagok összefogásában a vélt vagy valós protestáns
közéleti túlsúly ellenében. Az 1921-es egyházmegyei zsinat a belügyminiszterhez és a
nemzetgyűléshez intézett memorandumában sikertelen kísérletet tett arra, hogy a törvény
erejével biztosítsa papi személyek részvételét a városi és községi képviselőtestületekben.
A váci egyházmegyében a két világháború közötti időszakból számos egyesület
működésének maradtak nyomai a helytörténeti feldolgozásokban, statisztikákban
egyházmegyei és plébániai levéltárakban. A források alapján megállapítható, hogy a
harmincas évek közepéig azok az egyesületek váltak elterjedté, amelyek a hívek lelki
életének elmélyítését – ami rendszerint ájtatossági gyakorlatokkal, jámbor felajánlásokkal
kapcsolódott össze – tűzték ki célul. A hitbuzgalmi egyesületek nem csak az egyházmegye
jelentősebb városaiban, hanem szegényebb falvaiban is megvetették lábukat. Ettől
függetlenül azonban a katolikus egyesületi élet a harmincas évek közepéig alapvetően a
katolikus középosztályt tekintette fő társadalmi bázisának, és elsősorban e réteg
integrálását, mobilizálását szolgálta. Szélesebb katolikus társadalmi csoportokat igyekeztek
mozgósítani az egyházmegye területén rendezett Alföldi Katolikus Nagygyűlések,
valamint a mintájukra szervezett katolikus napok. Tematikájukkal azonban ezek továbbra
is elsősorban a középosztály igényeit és érdeklődését elégítették ki. A hitbuzgalmi
egyesületek túlsúlyát a harmincas évek közepétől a váci egyházmegyében az Actio
Catholicához köthető, hivatásrendi alapon szerveződő szociális mozgalmak – elsősorban a
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KALOT és a KALÁSZ – törték meg, amelyek az egyház társadalmi tanítására, valamint a
korabeli falukutatás eredményeire reagálva, a korábban kevés figyelemre méltatott
agrárfiatalság köreiben kezdtek szervezkedni. Bár maga az AC a váci egyházmegyében
igen foghíjasan épült ki, a püspökség hatalmas alföldi területein a tradicionálisan vallásos
parasztfiatalok nyitottan fogadták a hiteles, problémáikra bátran választ kereső, jelentős
közösségformáló erővel bíró legényegyleti és leányköri törekvéseket, amelyek a korszak
legsikeresebb egyesületi mozgalmává váltak. A szervezkedés lendületének a háborús
események, majd azt követően a megváltozott politikai körülmények szabtak gátat.
A katolikus egyház minden korban legfontosabb lelkipásztori feladatának az
evangélium hirdetését tekintette. A váci egyházmegyei zsinati dekrétumok az igehirdetés
legjelentősebb eszközeinek a templomi katekézist és prédikációt, a hitoktatást, a katolikus
iskolákban folyó nevelőmunkát, a népmissziót és a lelkigyakorlatot, valamint a katolikus
sajtót tekintették. Fontosnak tartották, hogy a lelkipásztorok alaposan készüljenek fel a
prédikációkra, érintsék a hit legfontosabb kérdéseit, és vegyék figyelembe híveik
életviszonyait, problémáit. Az oktatásügyben a betöltött kormányzati és törvényhozói
pozíciói, a kötelező hittanórák, valamint iskolái révén jelentős szerepet játszott a katolikus
egyház. Az elemi szintű oktatás felügyeletét az egyházmegyei főtanfelügyelő látta el,
akinek alá voltak rendelve a kerületi tanfelügyelők és iskolalátogatók. A középfokú
oktatási intézményekben zajló hitoktatás felügyeletét az iskolákhoz rendelt püspöki
biztosok végezték, akik az egyházmegye püspöki főbiztosának tartoztak felelősséggel. A
főpásztor a főbiztos éves jelentéseiből értesült a hitoktatás helyzetéről, amit alapvetően
jónak tartott. A hitoktatást általában a plébános mellé beosztott papok, ritkábban világiak
végezték, és több helyen bátran nyúltak a korban még újdonságnak számító szemléltető
eszközökhöz, vagy tartottak a diákság számára külön miséket. A Klebelsberg-féle
iskolaépítő program jelentős mértékben érintette az egyházmegye alföldi részét. A
püspökség területén 413 tanterem és 127 tanítói lakás épült, és 1941-re a katolikus elemi
iskolák száma 243-ra, a tanítói állásoké pedig 801-re emelkedett.
Az országos katolikus sajtó az egyházmegye területén komoly terjesztési
nehézségekkel küszködött. A püspök törekvései ellenére összességében kevesen vásárolták
termékeit. A húszas-harmincas években aztán sorra jelentek meg az egyházmegyéhez,
illetve plébániákhoz kötődő helyi katolikus sajtótermékek. Az egyházmegyei, plébániai
lapok, tudósítók jellegükből fakadóan távol álltak a professzionális újságírástól, bár annak
néhány mesterfogását igyekeztek elsajátítani. Szerkesztőik, íróik az esetek többségében
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csak mellékesen foglalkoztak újságírással. Ennek és a nehéz gazdasági körülményeinek
következtében anyagi problémákkal küzdöttek, nehezen tudták megközelíteni a polgári
újságírás színvonalát, bővíteni olvasótáborukat. Több lap néhány éves fennállás után meg
is szűnt. Volt azonban olyan helyi katolikus lap – például a kecskeméti Katholikus
Tudósító –, amely térsége egyik jelentős sajtótermékévé tudott válni.
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I.

Életrajzok

Baksay Károly (1863–1933): 1863. július 9-én született Kiskunfélegyházán. Középiskolai tanulmányait
szülőhelyén, Kecskeméten és Vácott végezte. Budapesti teológiai tanulmányait követően 1886-ban szentelték
pappá. Bagon, majd Kiskundorozsmán teljesített kápláni szolgálatot. 1887-től 12 éven keresztül Schuster
Konstantin megyéspüspök mellett a püspöki aulában tevékenykedett, és teológiai doktorátust szerzett. 1887ben püspöki szertartóvá és jegyzővé, majd levéltárossá, 1888-ban iktatóvá nevezték ki. 1895-ben püspöki
titkár és tb. pápai káplán, 1889-ban szentszéki előadó és tanácsos lett. 1899-ben nevezte ki a király
székesegyházi kanonokká. Ugyanebben az évben szemináriumi rektor lett és a dogmatika tanára. Káptalani
püspöki ceremonárius 1901–1909-ig. 1904-ben a Szent Ilonáról nevezett földvári apátságot kapta meg a
Pécsi Egyházmegyében. 1905-ben a házassági kötelék védője, majd egyházmegyei főtanfelügyelő és
csongrádi főesperes. A Csávolszky József által kezdeményezett Szent József nevelőintézet épületét ő építtette
fel. 1907-ben pápai prelátusi címet nyert. 1909-ben székesegyházi főesperes, 1910-ben őr-, 1912-ben
éneklőkanonok, 1915-ben a kegyesalapítványi pénztár gondnoka. 1917-ben nagyprépost és választott püspök.
A tanácsköztársaság alatt, mint káptalani helynök kormányozta az egyházmegyét. 1929-ben általános
püspöki helynökké nevezték ki. 1933-ban hunyt el Vácott. Irodalmi műve és doktori értekezése:
Kommunizmus és magántulajdon keresztény társadalmi szempontból. KAT. ALMANACH, 1929. 149–150.
CHOBOT, 1917. 682–683.
Chobot Ferenc (1860–1931) a Pozsony megyei Ignámon született. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban,
Nagyszombatban, Nyitrán és Kassán végezte, teológiai tanulmányait pedig Vácott, ahol 1883-ban szentelték
pappá. Pályafutásának kezdetén nevelő volt előbb a Keglevich majd a Cziráky grófi családoknál. Káplánként
Taksonyban, Tápióbicskén, Cegléden működött, majd a váci szeminárium helyettes rektora lett. Számos váci
egyesület életében vállalt szerepet. 1895-ben kapta első plébánosi kinevezését Rákospalotára, ahol felépíttette
a Magyarok Nagyasszonya templomot. A pápa 1901-ben tb. kamarássá, a király 1910-ben hatvani c.
préposttá nevezte ki. Még ugyanebben az évben romhányi plébános és kerületi esperes lett. Jelentős
tudományos és irodalmi tevékenységet folytatott. Cikkei jelentek meg a Pázmány egyesület által kiadott
Szemelvényekben, és a Katolikus Jövőben, szerkesztette a Rákospalota és Vidéke c. lapot. Önálló kötetei:
Jézus Krisztus egyházának története (1907. 3 kötet), A pápák története (1909), A romhányi plébánia története
(1913), Clarke elmélkedéseinek fordítása angolból (1914), A váci egyházmegye történeti névtára (1915. 2
kötet). Katolikus Jövő, 1931. február 15. 32.
Csáky Károly Emmánuel (1852–1919) Sopronban született, tanulmányait a kalksburgi jezsuita
kollégiumban, majd az esztergomi szemináriumban végezte. 1875-ben szentelték pappá. Lelkipásztori
szolgálatát Tardoskedden kezdte, majd Esztergomban lett plébános, 1887-ben pedig székesegyházi kanonok.
Ferenc József 1896-ban curzolai választott püspökké, négy évvel később XIII. Leó pápa pedig váci püspökké
nevezte ki. A püspöki széket 1900 és 1919 között töltötte be. Kormányzása alatt a püspöki palotát felújította,
kötelezővé tette, hogy papjai kétévente lelkigyakorlatra menjenek, az idős papok számára otthont építtetett.
Püspöksége alatt 18 községben hozott létre új plébániát vagy lelkészséget. Vácott felépíttette a Karolina
katolikus elemi iskolát. A szegényeket gyakran nevét és személyét elhallgatva támogatta. VÁCI ALMANACH,
1970. 194–196.
Csík József (1891–1964): A muzslai (Szlovákia) születésű váci egyházmegyés pap a gimnáziumot
Esztergomban és Vácott, teológiai tanulmányait a budapesti Központi Papnevelő Intézetben végezte. 1916ban Vácott szentelték pappá, majd Sződön volt káplán, Újpesten hitoktató, majd 1925-től ugyanitt a Szent
István téri templom plébánosa, monostorsági címzetes apát lett. Keresztényszocialista politikusként, aktív
közéleti szereplőként 1922–1931-ig kapuvári képviselő, majd 1931-től a felsőház tagja volt. A Föld népe
című hetilap szerkesztőjeként, a Nép című napilap főmunkatársaként is tevékenykedett. KAT. LEXIKON II.
kötet, 1994. 435.
Endrey (Eipel) Mihály (1905–1977): A váci piarista gimnáziumban folytatott tanulmányai után a Váci
Egyházmegye kispapjaként az innsbrucki jezsuita egyetem hallgatója lett. Teológiai tanulmányainak
végeztével doktori címet szerzett. 1928-ban szentelték pappá, majd 1928–1930-ig a váci Szent József
Intézetben, 1930-tól pedig a szemináriumban volt hitoktató és prefektus. 1936-tól Hanauer püspök titkára, de
központi szolgálata mellett Vácott és Sződligeten végzett lelkipásztori munkát. 1941-től az egyházmegye
elemi iskoláinak főtanfelügyelője lett. 1943–1944-ig szerkesztette a Pétery püspök által alapított
Vácegyházmegyei Papok Közlönyét. 1946-tól kanonok, majd 1948-tól az Actio Catholica országos
igazgatója lett. XII. Pius pápa 1950-ben egri segédpüspökké nevezte ki. 1957-től speciális delegátusként az
esztergomi főegyházmegye irányítója teljes megyéspüspöki jogkörrel. 1958-ban felmentését kérte és a Szob
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környéki Vámosmikolán élt öt évig. 1972-ben VI. Pál pápa pécsi segédpüspökké nevezte ki, majd 1975-ben,
súlyos
betegen
váci
püspök
lett.
Szolgálat
1977/4.
ÉLETRAJZI
LEXIKON,
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03609/03757.htm (A letöltés ideje: 2014. augusztus 5.)
Fabinyi Tihamér (1890–1953) jogi tanulmányait a berlini, lipcsei, cambridgei, és budapesti egyetemen
végezte. Joggyakornokként az igazságügyi minisztériumban helyezkedett el, majd a Ganz Danubius Rt.
jogügyi igazgatója lett. Később ügyvédi irodát nyitott. Az 1931-es választásokon a Nemzeti Egység Pártjának
jelöltjeként indult a kiskundorozsmai kerületben. Győzelmét követően képviselő, majd 1932 és 1935 között
kereskedelemügyi miniszter lett a Gömbös-kormányban. Szerepet játszott az olasz-magyar kereskedelmi
kapcsolatok fellendítésében, a tengerhajózás és az idegenforgalom fejlesztésében. Az 1935-ös választások
alkalmával a Magyar Élet Pártjának képviselőjeként győzött a pécsi kerületben is. 1935–1938-ig
pénzügyminiszter volt. Parlamenti pályafutását követően a Magyar Általános Hitelbank elnökeként
tevékenykedett. A háború után Svájcban, majd az Egyesült Államokban telepedett le. ÉLETRAJZI LEXIKON,
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC03975/04010.htm (A letöltés ideje: 2014. szeptember 15.)
Galla Ferenc (1888–1977) egyháztörténész teológiai tanulmányait a szaléziánusoknál végezte, majd
Torinóban szerzett doktorátust. 1912-ben szentelték pappá. Lelkipásztori – káplán, hitoktató, plébános –
szolgálatával párhuzamosan a bölcsészdoktori címet is megszerezte. Rómában levéltári kutatásokat végzett,
majd püspöke a váci papnevelde tanárává nevezte ki. Később a budapesti tudományegyetem Hittudományi
Karának közép- és újkori egyháztörténeti tanszékének tanára lett. Miután az ötvenes években a kart
leválasztották az egyetemről a Központi Szeminárium tanára, majd rektora lett. ÉLETRAJZI LEXIKON,
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC04834/04961.htm (A letöltés ideje: 2014. december 13.)
Gossmann Ferenc (1870–1931) 1870. január 1-én született Soroksáron. Középiskolai tanulmányait a bajai
cisztercita, majd a váci piarista főgimnáziumban végezte. Teológiát Vácott tanult, majd 1894. június 23-án
szentelték pappá. Egy évig Ceglédbercelen teljesített kápláni szolgálatot, majd a püspöki aulába került, ahol
iktatóként, püspöki szertartóként, szentszéki jegyzőként és levéltárosként működött. 1900-től 1905-ig
püspöki titkár és ebben az évben pápai kamarássá tüntették ki. 1905-ben irodaigazgató, majd 1906-tól királyi
kinevezéssel székesegyházi kanonok, oldalkanonok. 1907-ben szőregi címzetes apát, 1909-ben pápai
prelátus. 1911-től a váci Urak Mára Kongregációjának vezetését vette át. 1913. június 12-én a pápa castoriai
püspökké nevezte ki, majd október 5-én Vácott püspökké szentelték, és az egyházmegye segédpüspökévé
nevezték ki. 1909-től az egyházmegyei szentszéki bíróság elnöke volt. Az Egyházi Lapok nekrológja szerint
egyike azon aulistáknak, akikre senkinek egy rossz szava sem lehetett. Gégerákja volt, halála előtt
metasztázis folytán rosszindulatú daganat keletkezett a hóna alatt, amelyen az operáció már nem tudott
segíteni. KAT. ALMANACH, 1929, 148–149.; Egyházi Lapok, 1931. október, 260.
Hanauer Árpád István (1869-1942) Pápán született, majd középiskolai tanulmányait a pápai bencés
kisgimnáziumban és a jezsuiták kalocsai főgimnáziumában végezte. A sikeres érettségit követően a
veszprémi egyházmegye kispapja lett. Teológiát Innsbruckban, a jezsuita Collegium Canisianumban tanult,
ahol 1892-ben pappá szentelték, majd két ével később doktori címet szerzett. 1892-1904-ig a veszprémi
szeminárium, majd 1904-1911-ig a budapesti Központi Szeminárium spirituálisaként (lelki igazgató)
tevékenykedett. Hosszú szemináriumi működését követően 1911-1918-ig a budai Szent Imre Kollégium
igazgatójaként a katolikus egyetemi ifjúság lelkipásztora lett. Az esztergomi egyházmegyés Rott Nándor
veszprémi püspökké történő kinevezését követően veszprémi kanonok, majd irodaigazgató. 1919-től 1942ben bekövetkezett haláláig váci püspök. Életéről bővebben: RAJZ–KOROMPAY, é.n.
Horváth Elemér (1887–1935): 1887-ben született Zsebelyen. Középiskolai tanulmányait Vácott, a teológiát
a pesti egyetemen végezte. Lédberceli káplán lett, majd 1911-től a „Keresztény szeretet GyermekvédőMűve” egyházmegyei igazgatója, később püspöki szertartó és levéltáros. 1925-től 1935-ig a váci papnevelő
intézet rektora. CHOBOT, 1917. 77
Kazaly Imre (1846–1933): A neves kánonjogász Szegeden született. Gimnáziumi tanulmányait
szülővárosában, majd váci papnövendékként Nagyszombatban végezte. Teológiai tanulmányait Vácott és a
bécsi Pázmáneumban folytatta. 1869-ben szentelték pappá, majd bő fél évig a Benyovszky család nevelője
volt Gyónon. Ezt követően segédlelkészként működött Bujákon. 1871-ben Peitler Antal váci püspök
szertártójává nevezte ki, így a püspöki székvárosba került. 1873-tól a váci szemináriumban egyházjogot és
egyháztörténelmet adott elő. 1886-ban teológiai doktori fokozatot szerzett. Három évvel később plébánosi
kinevezést nyert Lőrincire, majd később Dorozsmára, 1893–1910-ig pedig Nagykátára. 1882-ben szentszéki
tanácsos lett, 1887-ben a budapesti hittudományi kar bekebelezett doktorává nyilvánította, majd 1894-ben
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kerületi tanfelügyelő lett. 1898-ban esperesei kinevezést nyert, 1908-ban pedig tb. kanonok lett. Miután
lemondott javadalmáról, nyugdíjba vonult, és Szabadkán, Veresegyházán, Szadán, Pestlőrincen, Fóton,
Füzérradványban és Tompán élt. Jelentős tudományos és irodalmi tevékenységet folytatott. Számos cikke
jelent meg többek között az Új Idők, Magyar Állam, Új Magyar Sion, Irodalmi Értesítő, Katholikus Szemle c.
folyóiratokban. Jelentősebb munkái: A katholikus egyházjogtan kézikönyve, különös tekintettel
Magyarország jogi viszonyaira. 2 kötet. Vác, 1877.; Az egyetemes egyháztörténelem kézikönyve. 3 kötet.
Vác,
1879–1881.
Élet
és
társadalom.
Vác,
1882.
ÉLETRAJZI
LEXIKON,
www.mek.oszk.hu/03600/03630/html/index.htm (A letöltés ideje: 2014. 03. 22.)
Kestler István (1880–1937) 1880. augusztus 7-én született Budapesten. Középiskolai tanulmányait Vácott,
teológiai stúdiumait Bécsben végezte, ahol a Pázmáneum növendéke volt. 1907-ben teológiai doktorrá
avatták. 1903. július 14-én szentelték pappá. Kápláni szolgálatot teljesített Újhartyánban, Csanytelken,
Vácott. 1904–1910-ig a szentírástudományok tanára a püspöki lyceumban. 1906-ban szemináriumi
vicerektor, 1907-ben püspöki káplán, iktató, szertartásmester és levéltáros. 1913-ban püspöki titkár, majd a
szeminárium rektora. Az 1930-as években éneklő-, majd olvasókanonok az Egyházmegyei Takarékpénztár
igazgatója. CHOBOT, 1917. 796–797.; TRAGOR, 1928. 147.
Kokovay Jánost (1838–1930) 1893-ban szentelték pappá. Tízévi káplánságot követően, mialatt a Váci
Közlönyt is szerkesztette, tóalmási, majd erzsébetfalvai plébános. Érdemei elismeréséül 1909-ben pápai
kamarássá, 1915-ben felsőgagyi apáttá nevezték ki. 1918-tól a váci székeskáptalan kisprépostja és felsővárosi
plébános lett. Katolikus Jövő, 1930. március 15. 67.
Kolossváry Mihály (1867–1947): A Bács-Bodrog vármegyei Katymáron született 1867. szeptember 20-án.
Középiskolai tanulmányait Székesfehérváron és Vácott végezte. A teológiát szintén a Duna parti kisvárosban
tanult. 1890. június 21-én szentelték pappá. Lelkipásztori szolgálatát romhányi káplánkánt kezdte, majd
Kiskunfélegyházán a Kalmár család kápolnájának lelkésze és hitoktató lett. 1899-ben a kiskunfélegyházai
óplébánia plébánosává választották. Itt megalapította a Közművelődési Egyletet. Csáky püspök 1901-ben
szentszéki tb. tanácsossá, majd 1907-ben kerületi esperessé és tanfelügyelővé nevezte ki. Ferenc József 1909ben Kolossvárynak a szepesi egyházmegyéhez tartozó menedékszirti címzetes préposti címet adományozta.
Létrehozta Kiskunfélegyházán a Constantinum leánynevelő intézetet. A király 1910-ben váci kanonokká, a
püspök alsóvárosi plébánossá és egyházmegyei főtanfelügyelővé nevezte ki. A kommün alatt hazafias
magatartása miatt többször életveszély fenyegette. Az Országos Katholikus Tanügyi Tanács tagja, a
nőnevelési szakosztály elnöke. Az országgyűlés felsőházának tagja lett 1927-től. A felsőházi tárgyalásokon,
valamint a bizottsági és plenáris üléseken aktívan részt vett. Az oktatásügyi bizottság tagja és jegyzője volt.
Érdemei elismeréséül Pest vármegye örökös törvényhatósági bizottsági taggá választotta. A felsőházban
főleg tanügyi és kulturális kérdésekkel foglalkozott. Ezek a beszédei külön nyomtatásban is megjelentek.
1933-tól nagyprépost, a váci székeskáptalan feje, általános püspöki helynök, a Szent István Társulat
igazgatója lett. Tagja volt a váci Országos Fegyintézet felügyelőbizottságának. A Budapesti Hírlapnak
Rákosi Jenő főszerkesztése alatt külső munkatársa volt, a lapban számos vezércikke jelent meg. Rákóczi
fejedelem hamvainak hazahozatalakor Kiskunfélegyházán ünnepi beszédet mondott. 1922-ben Petőfi
centenáriumi ünnepén, 1930-ban Horthy kormányzóságának 10. évfordulóján Pest vármegye szónoka volt.
CHOBOT, 1917. 803.; TRAGOR, 1928. 147.; KÖZÉLETI ALMANACH, I. kötet, 1940. 530–531.
Kóródi Katona János (1890–1961) egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol államszámviteli
vizsgát tett. 1913-tól Szatmár vármegye főispánjának titkára, majd 1921-től mátészalkai főszolgabíró lett.
1928-ban kinevezték az Országos Társadalombiztosítási Intézet titkárává. Politikai pályafutása az első
világháború után indult, amikor belépett a Keresztény Szocialista Pártba, amelynek jelöltjeként 1922-ben
nemzetgyűlési mandátumot nyert. A húszas évek végén belépett a Nemzeti Egység Pártjába, és 1931 és 1935
között a kormánypárt képviselőházi frakciójában politizált. 1945 után a Független Kisgazdapárt VIII.
kerületi szervezetének elnöke lett, azonban kommunista nyomásra hamarosan kizárták a pártból. 1948-ban
Svájcba emigrált. ÉLETRAJZI LEXIKON, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/08423.htm (A
letöltés ideje: 2014. október 6.)
Korompay (Klekner) Tibor (1911–1995): Középiskolai tanulmányait a váci piarista gimnáziumban
végezte, ahol 1929-ben érettségizett. Teológiát a budapesti Központi Szemináriumban, majd a bécsi
Pázmáneumban tanult. 1934-ben pappá szentelték, majd Mezőtúron és Csongrádon volt hitoktató. Hanauer
püspök 1939-ben központi szolgálatra rendelte és egy hónapig udvari káplánként, majd 1939 karácsonyától
püspöki titkárként szolgált, mellette a szeminárium tanára volt. Hanauer 1942-es halálát követően a püspöki
palotában maradt, majd Pétery püspök 1953-as internálása után hamarosan Tiszakécskére, majd Nagykőrösre
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került. 1956-ban Pétery püspökkel együtt visszatért Vácra, 1957. március 10-én letartóztatták és a
Gyűjtőfogházba szállították. Sikertelen beszervezését követően előbb Örkényben volt káplán, majd
Héhalmon, Üllőn, végül Cegléden lett plébános. 1984-ben nyugdíjba vonult és 1995-ben elhunyt. Vö.:
Gyíkoknak fütyörészett … Korompay Tibor nyugalmazott plébános életútja. Új Ember, 1993. március 7. 2.
Kovács Sándor (1893–1972): Teológiai tanulmányait a váci szemináriumban végezte, majd egy évig a bécsi
Augustineumban tanult. 1917-ben szentelték pappá, majd ezt követően tíz évig szolgált a váci püspöki
kúriában. Központi szolgálatát követően 1927-től 1944-ig Kecskemét plébánosa, főesperes, esperes, apát.
XII. Pius pápa 1944-ben szombathelyi püspökké nevezte ki. Részt vett a II. Vatikáni Zsinaton, hosszú éveken
az Országos Liturgikus Bizottság elnöke volt. A szombathelyi egyházmegye honlapja:
http://www.martinus.hu/megyespuspokok/5043/kovacs-sandor-1944-1972 (A letöltés ideje: 2014. november
14.)
Kovács Vince (1886–1969) Galgamácsán születet, gimnáziumi tanulmányait a váci piaristáknál végezte,
majd Bécsben és Budapesten tanult teológiát. 1910-ben szentelték pappá. Kápláni szolgálatot teljesített
Ceglédbercelen, Kállón, Uriban, majd Mindszenten, tanyai missziós lelkész volt Majsa-Jakabszálláson.
1916–1918-ig tábori lelkész az orosz, majd az olasz fronton. A háborút követően segédlelkész Újhartyánban,
majd Hódmezővásárhelyen, Vácrátóton és Kecskeméten. 1927-től plébános Kiskunhalason, 1933-tól
székesegyházi kanonok és vác-alsóvárosi plébános. 1934–1936-ig a Katolikus Jövő c. hetilap szerkesztője.
Segédpüspök 1940-től, káptalani helynök 1942-ben, majd 1953–1959-ig általános helynök, 1959–1969-ig
apostoli kormányzó. Vö.: VÁCI ALMANACH, 1970. 318–319.
Lévay Mihály (1862–1948) a Pest vármegyei Uriban született Lévay Ferenc és Majzik Teréz gyermekeként.
Gimnáziumi tanulmányait Budapesten és Vácott, teológiai tanulmányait szintén Vácott végezte. A váci
szeminárium Pázmány Egyletének elnökeként irodalmi tevékenységéért több kitüntetésben részesült. 1885ben szentelték pappá. Káplánként működött Vácszentlászlón, Nagykátán és Nagykőrösön. Lieszkovszky Pál
újszászi plébános áthelyezését követően öt évig az újszászi plébánia állandó adminisztrátora lett, majd 1893ban plébánossá nevezték ki. Élénk irodalmi tevékenységet folytatott, verseskötete és imádságos könyve jelent
meg, esztétikai és kritikai műveket írt Jó Pásztor füzeteibe, a Katholikus Szemlébe, Theológiába. Versei a
Képes Családi Lapokban, a Vasárnapi Újságban, a Pesti Naplóban, a Budapesti Hírlapban és a Fővárosi
Lapokban jelentek meg. Erzsébet királyné halála alkalmából 1898-ban emlékezetes beszédet mondott.
Újszászi plébánosként 1896-ban kerületének esperese, tanfelügyelője, tanítóegyesületének elnöke lett. Kitűnt
szociális érzékenysége. Az 1897-es évben a szegény diákokat ruhával és ingyen tankönyvvel látta el. Az
Orczy családnál, mint kegyuraknál, elérte, hogy minden nap egy szekér lisztet osszanak szét a rászorulók
között. Az 1890-es években segítségével kéttantermes iskola épült Újszászon. Átépíttette a plébániát is.
Szervezésében alakult meg a helyi polgári olvasókör, a munkásegyesület, hitelszövetkezet, temetkezési
egylet és Hangya Szövetkezet. 1900-ban nagyabonyi plébános lett, majd 1902-ben bácsmonostori apáttá,
1916-ban pápai prelátussá nevezték ki. Tagja lett a Katholikus Írók és Hírlapírók Országos Pázmány
Egyesületének. A városban iskolát és orgonát építtetett, négy tanyasi iskolát létesített. A plébániatemplomot
1912-ben felújíttatta, és bevezette a villanyt. Közéleti működése elismeréséül IV. Károly király 1918-ban
serviai választott püspökké nevezte ki. 1924-től 1945-ig hatvani plébánosként működött, majd itt is halt meg
1948-ban. Végső nyughelye a hatvani belvárosi temető papi kriptája lett. A következő művei jelentek meg: A
szelényi kút. (1881.), Tanulságos olvasmányok (1895), Szulik József költeményei és műfordítása. (1896),
Imakönyv a katolikus hívek számára (1899), Jubileumi szent énekek (1900), Ima 1915. XII. 31-én, ó-év
utolsó estéjén.(1916), A Boldogságos Szűz Mária élete, tisztelete, szent helyei és legendái (1934), A kat.
hittérítés története 1–2. kötet (1937). KAT. LEXIKON, http://lexikon.katolikus.hu/L/L%C3%A9vay.html,
PARL. ALMANACH, 1922 http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/311.htm (A letöltés ideje: 2014.
augusztus 19.). Újszászi működéséről bővebben: JÁNOSKA Antal: Lévay Mihály Újszászon.
http://www.ujszasz.hu/bemutatkozas/varostorteneti-muzeum/88-janoska-antal-levay-mihaly-ujszaszon
(A
letöltés ideje: 2014. augusztus 21.)
Matzenauer Oszkár (1875–1933) Nagyszombatban született 1875-ben. Gimnáziumi tanulmányait
szülővárosában és Vácott végezte, majd teológiát tanult Bécsben és Vácott. Már diakónusként lelkipásztori
szolgálatot végzett Nógrádverőcén és Püspökhatvanban, majd püspöki iktatóként tevékenykedett az aulában.
Az 1897-es papszentelését követően Galgamácsára került káplánnak, ezt követően pedig Csanyteleken lett
ideiglenes adminisztrátor. 1898-ban ismét a váci aulába került, és ettől kezdve élete végéig itt teljesített
szolgálatot. Elsőször püspöki szertartó és iktató lett, majd 1900-ban levéltáros. 1905-től Csáky püspök
püspöki titkárrá nevezte ki, 1908-ban pedig székesegyházi kanonok lett. Öt esztendővel később került az
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egyházmegyei adminisztráció élére irodaigazgatói kinevezésével, amely tisztséget haláláig betöltötte.
CHOBOT, 1917. 839.
Oetter György (1902–1957): 1925-ben szentelték pappá Vácott. 1928-tól a váci Szent József Intézet
prefektusa, majd a harmincas évek elejétől püspöki titkár, egyben a papnevelő intézet tanára. 1943-ban
rákospalotai plébános lett, majd 1947-től 1950-es letartóztatásáig püspöki irodaigazgatóként tevékenykedett
Vácott.
1953-ig
a
kistarcsai
internálótáborban
raboskodott.
KAT.
LEXIKON,
www.lexikon.katolikus.hu/O/Oetter.html
Pétery József (1890–1967): Középiskolai tanulmányait a ciszterciek egri főgimnáziumában végezte, majd
papnövendéknek jelentkezett az Egri Főegyházmegyébe. Teológiát Innsbruckban tanult, ahol 1914-ben
doktorált. 1912-ben szentelték pappá. 1914–1938-ig az egri szeminárium prefektusa, majd spirituálisa,
közben több teológiai tárgyat tanít. Szemináriumi munkája mellett újságot szerkeszt, katolikus egyesületeket
irányít. 1928–1942-ig egri kanonok és a főszékesegyház plébánosa. XII. Pius 1942-ben nevezi váci
püspökké. 1953-ban a kommunista hatalom a Borsod megyei Hejcére internálja, ahol élete hátralévő idejét
tölti. Vö.: LÉNÁR, 2009. 79–121.
Pintér József 1888-ban született Bábolnán. Gimnáziumi tanulmányait a komáromi bencéseknél és
Pozsonyban végezte. Az esztergomi szeminárium növendékeként 1911-ben szentelték pappá. Az első
világháborúban tábori lelkészként megjárta az orosz, olasz, román és francia frontot, ahol bátorsága miatt
többször kitüntették. A háború után az Országos Központi Katolikus Legényegylet és a Katolikus
Legényegyletek Országos Szövetségének elnöke lett, és ebben a minőségében számos egyesületet alapított,
folyóiratot szerkesztett. Számos könyve jelent meg a munkásifjak társadalmi szervezkedésének témájában.
ORSZGY ALMANACH, 1940. 343–344.
Podhorányi József: 1866-ban született Nagyselmecen. Gimnáziumi tanulmányait Rózsahegyen és Vácott
végezte, majd érettségi után a váci szeminárium növendéke lett. 1888-ban szentelték pappá. Káplán Nézsán
és Romhányban, majd a váci fegyház lelkésze, 1895-től a szeminárium vicerektora. 1905-től gödöllői
plébános, ahol létrehozta az apácazárdát és a katolikus jellegű főgimnáziumot. 1911-ben neővizi c. apát
1912-től váci kanonok, kisprépost, felsővárosi plébános, prelátus. CHOBOT, 1917. 879.; Egyházi Lapok, 1932.
augusztus, 239.
Ráday Gedeon (1872–1937) jogi tanulmányait követően 1894-ben lépett Pest vármegye szolgálatába. 1910ben Pest vármegye és Kecskemét főispánja lett, amely tisztségeiről Tisza István miniszterelnök 1917.
októberi bukásakor lemondott, és ezt követően katonai szolgálatot teljesített. A proletárdiktatúra alatt
letartóztatták, de a fogságból megszökött és Bécsbe menekült, ahol a Bethlen-féle Antibolsevista Comite
alelnöke lett. A Tanácsköztársaság bukását követően Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főispánjává nevezték
ki, és több vármegye vonatkozásában kormánybiztosi megbízatást kapott. 1921-ben rövid ideig a Bethlenkormány belügyminiszter volt, 1922-ben pedig Nagykőrös képviseletében jutott be a nemzetgyűlésbe.
ÉLETRAJZI LEXIKON, http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC12527/12568.htm (A letöltés ideje: 2014.
szeptember 15.)
Roskoványi Ágoston (1807−1892): A szennai (Ung vármegye) születésű Roskoványi Pesten és Bécsben
tanult teológiát, majd 1832-ben szentelték pappá az egri főegyházmegye szolgálatára. Pyrker László egri
érsek az egri papnevelde aligazgatójává nevezte ki. Szemináriumi munkája mellett levéltárosként is
tevékenykedett, és nevet szerzett magának tudományos tevékenykedésével. 1836-ban kanonokká és az
egyházmegyei könyvtár igazgatójává nevezték ki. A beteg Pyrker érsek kérésére püspökké szentelték, és
segédpüspökként állt főpásztora rendelkezésére. Pyrker halála után káptalani helytartó lett, majd 1851-ben
nevezték ki váci püspökké. Nyolcéves váci működése alatt folytatta tovább tudományos tevékenységét,
egyszerűen élt, gondoskodott alkalmazottairól és papjairól. 1859-ben nyitrai püspök lett, és még bő három
évtizedig folytatta főpásztori működését. VÁCI ALMANACH, 1970. 190–193.
Révész István 1862-ben született Vácott. A gimnáziumot a váci piaristáknál és a kassai premontreieknél
végezte. Váci teológiai tanulmányai után 1885-ben szentelték pappá. Kápláni szolgálatát Fóton kezdte, majd
1894-től dunakeszi plébános lett. 1907-től 1928-ig kecskeméti plébános. Az alföldi városban élénk közéleti
tevékenységet folytatott, iskolát alapított, újságot szerkesztett, szerzetesrendeket telepített le. XI. Pius pápa
1928-ban tábori püspökké nevezte ki, egy évvel később váratlanul elhunyt. KAT. LEXIKON, XI. kötet, 2006.
594.

227

Szeder János 1896-ban született Szentesen, református családban. Középiskolai tanulmányait a helyi
főgimnáziumban végezte, majd a műegyetem gépészmérnöki osztályára iratkozott be. Az első világháború
azonban megtörte tanulmányait, és 1915-ben behívták katonának. Az orosz, a román és az olasz frontokon
teljesített szolgálatot, ahol kitűnt személyes bátorságával. A háború után befejezte tanulmányait, és
bekapcsolódott a MOVE tevékenységébe. Jelentős szerepet játszott a lövészmozgalom és a vitorlázó
repülősport meghonosításában. A fajvédő pártban kezdte politikai pályáját, és Gömbös személyes hívének
számított. Az 1935-ös választási győzelmét követően aktívan részt vett a törvényhozás munkájában, felszólalt
a munkás, szociális, ipari, közgazdasági, népművelési és honvédelmi törvényjavaslatok vitájában. A MOVE
elnökének választották és számos társadalmi egyesületben töltött be vezető szerepet. Horthy kormányzó
1937-ben kormányfőtanácsossá nevezte ki. Az 1939-es választásokon Csongrád képviselőjeként a Magyar
Élet Pártja színeiben ismét bejutott a képviselőházba. ORSZGY. ALMANACH, 1940. 315–316.
Széll József (1891–1956) Vácott született, középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, majd a
teológiát a bécsi egyetemen, ahol 1915-ben doktorált. 1913-ban szentelték pappá, két éves káplánságot
követően 1915-től a teológiai főiskola tanára lett és káplán a váci felsővárosi plébánián. 1935–1952-ig a váci
szeminárium rektora. CHOBOT,1917. 929.; KAT. LEXIKON, http://lexikon.katolikus.hu/S/Sz%C3%A9ll.html
(A letöltés ideje: 2014. október 6.)
Széll Kálmán (1888–1953) József öccséhez hasonlóan Vácott született, és gimnáziumi tanulmányait is
szülővárosában végezte. A váci egyházmegye papnövendékeként teológiát az innsbrucki egyetemen tanult,
majd 1911-es papszentelését követően Püspökhatvanban és Csömörön teljesített kápláni szolgálatot. 1916ban szerezte meg a teológiai doktorátust. 1929-ben Hanauer püspök titkárává és a szeminárium tanárává
nevezte ki, ahol filozófiát tanított.1950-ben az AVH az Andrássy út 60-ba viszi, majd a kistarcsai
internálótáborba kerül. Két évi raboskdása után kórházban halt meg. Kat. Lexikon,
http://lexikon.katolikus.hu/S/Széll.html (A letöltés ideje:2014. október 6.)
Sztranyavszky Sándor (1882–1942) politikai pályafutását a Nemzeti Munkapártban kezdte, amelynek
tagjaként 1912 és 1918 között parlamenti mandátumot szerzett. A háborút követően Nógrád és Hont
vármegye főispánjává nevezték ki, majd 1926 és 1931 között a belügyminisztérium politikai államtitkáraként
tevékenykedett. Gömbös Gyula kormánya alatt a Nemzeti Egység Pártjának elnöke lett, majd az Imrédykormányban a földművelésügyi tárcát vezette, azonban 1938 novemberében szembekerült a
miniszterelnökkel és kilépett a pártból. 1935–1938-ig a képviselőház elnöke volt. ÉLETRAJZI LEXIKON,
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC14240/15314.htm (A letöltés ideje: 2014. október 6.)
Terlanday Rudolfot 1896-ban szentelték pappá, majd több évi káplánkodás után 1910-től tápiósülyi
plébánosként teljesített szolgálatot. Hamarosan kerületi tanfelügyelő és esperes lett. 1917-től a székesegyház
kanonokjává nevezték ki, majd 1925-ben Hanauer püspök pestvidéki esperessé nevezte ki. Katolikus Jövő,
1930. március 15. 67.
Unghváry Antal (1877–1944) középiskolai tanulmányait Kaposvárott, teológiai tanulmányait pedig Pécsett,
Zágrábban és Rómában végezte. 1894-ben lépett a ferences rendbe, ahol 1898-ban tett örökfogadalmat. 1899ben pappá szentelték. Élete jelentős részében tanítással és a rend magyarországi vezetésével foglalkozott.
1912 és 1918, valamint 1931 és 1934 között tartományfőnökké választották a Kapisztrán provinciában.
Számos
írása
jelent
meg
különböző
katolikus
folyóiratokban.
KAT.
LEXIKON,
http://lexikon.katolikus.hu/U/Unghv%C3%A1ry.html (A letöltés ideje: 2014. szeptember 15.)
Zadravecz István (1884–1965): A Zala megyei Csáktornyán született 1884-ben. Elemi iskolai és
gimnáziumi tanulmányait Dunaföldváron és Baján végezte. 1898-ban lépett a ferences rendbe. Teológiai
tanulmányait Rómában folytatta, ahol 1907-ben pappá szentelték. 1908-től teológiai tanár, majd 1915–1920ig Szegeden házfőnök lett. A Horthy-korszakban erőteljesen politizált, része volt a frankhamisítási
botrányban. 1920–1928-ig tábori püspök volt, majd a Katolikus Lexikon szerkesztője lett. A második
világháborút követően korábbi tevékenységéért, majd illegális szervezkedés vádjával többször letartóztatták.
1965-ben Zsámbékon hunyt el. KAT. LEXIKON, http://lexikon.katolikus.hu/U/Uzd%C3%B3czyZadravecz.html (A letöltés ideje:2014. augusztus 4.)
Zichy Gyula (1871–1942) teológiai tanulmányait Innsbruckban és Rómában végezte. 1885-ben szentelték
pappá. Fiatal papként XIII. Leó, majd X. Pius szolgálattevő pápai kamarásaként működött. Utóbbi 1905-ben
pécsi püspökké nevezte ki, és a szentelést maga végezte a Sixtus-kápolnában. Pécsett alapítványokat
létesített, gimnáziumot és internátust építtetett. Megalapította a Dunántúl nyomdát és napilapot. A kalocsai
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érseki székbe 1926-ban került. Főpásztori működése alatt tagja volt az országgyűlés főrendi- majd
felsőházának.
Kalocsán
halt
meg
1942.
május
20-án.
ÉLETRAJZI
LEXIKON,
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC17155/17261.htm (A letöltés ideje: 2014. szeptember 15.)
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II.

Térképek772

1. térkép: A váci egyházmegye közigazgatási beosztása, 1930
772

A térképek Nagy Béla (MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs) munkáját dicsérik.
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2. térkép: A váci egyházmegye átnézeti zsebtérképe, 1943 773

773

Forrás: VPKL
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3. térkép: A katolikusok aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930
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4. térkép: A reformátusok aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930

233

5. térkép: Az evangélikusok aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930

234

6. térkép: Az izraeliták aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930
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7. térkép: A németség aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930
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8. térkép: A szlovákság aránya a váci egyházmegyében esperesi kerületenként, 1930
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III.

Táblázatok, ábrák, diagramok, fényképek
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2.
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775
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1850

Összlakosság 200282

444636

556033

1101360 1225973 1365507 1503185

Katolikusok

244076

317800

656360

123332

1900

1910
835365

1920
950607

1930
1059238

táblázat: Az összlakosság és a katolikus hívek számának alakulása a váci egyházmegyében,
1769–1930774

Város
1869
1930
270.000
1.006.000
Budapest
60.000
Hódmezővásárhely 49.000
22.000
37.000
Cegléd
17.000
26.000
Csongrád
23.000
38.000
Kiskunfélegyháza
13.000
28.000
Kiskunhalas
nincs adat
64.000
Kispest
223
67.000
Pestszenterzsébet
3.000
42.000
Rákospalota
15.000
38.000
Szolnok
6.000
67.000
Újpest
3.000
11.000
Gödöllő
4.000
15.000
Hatvan
9.000
18.000
Kiskundorozsma
3.000
11.000
Lajosmizse
5.000
12.000
Monor
5.000
11.000
Nagykáta
360
30.000
Pestszentlőrinc
14.000
Rákosszentmihály 184
4.000
14.000
Soroksár
táblázat: A lakosságszám változása Budapesten és a váci egyházmegye néhány településén
1869 és 1930 között775

A VHK, 1933./3./1171. alapján.
A VHK, 1940./1./7698. alapján.
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1.

diagram: A katolikusok arányának alakulása a váci egyházmegyében, 1769–1930776

Vác

Eger

Esztergom

Veszprém

Egyéb

Győr

Szombathely

Csanád

Kalocsa

Hajdúdorog

4%

4%

3%

Pécs

18%

6%
6%

14%

8%
11%

13%
13%

2.

diagram: Az egyházmegyék részesedése a katolikus (latin és görög szertartású) lakosságból,
1930777

776
777

A VHK, 1933./3./1171. alapján.
KAT. ALMANACH, 1930 és a BALOGH−GERGELY, 1996. 165. alapján

239

Katolikus

Református

Evangélikus

Izraelita

Egyéb

2%
20%
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3%

71%

1.

diagram: A váci egyházmegye felekezeti arányai, 1930

Település

2.

778

katolikusok
aránya (%)
79.467
60.258
75,8
Kecskemét
67.907
47.015
69,2
Pestszenterzsébet
67.400
44.407
65,8
Újpest
64.512
46.536
72,1
Kispest
19.606
32,4
Hódmezővásárhely 60.342
42.949
30.455
70,9
Rákospalota
38.767
32.476
83,7
Szolnok
38.206
36.507
95,5
Kiskunfélegyháza
37.413
19.095
51,03
Cegléd
32.861
16.101
48,9
Szentes
30.611
21.857
71,4
Pestszentlőrinc
28.829
18.387
63,7
Kiskunhalas
28.591
10.194
35,6
Nagykőrös
27.647
4.583
16,5
Mezőtúr
26.046
25.315
97,1
Csongrád
20.960
16.192
77,2
Vác
18.956
18.756
98,9
Kiskundorozsma
17.900
17.583
98,2
Kiskunmajsa
15.781
13.075
82,8
Abony
15.380
13.907
90,4
Hatvan
14.387
13.228
91,9
Soroksár
10.282
73,01
Rákosszentmihály 14.083
13.006
10.904
83,8
Vecsés
12.886
5.814
45,1
Monor
11.907
10.885
91,4
Lajosmizse
11.792
8.470
71,8
Sashalom
11.467
4.412
38,47
Tiszaföldvár
11.340
7.979
70,3
Pestújhely
11005
10.176
92,4
Nagykáta
11.056
7.407
66,9
Gödöllő
táblázat: A váci egyházmegye tízezer főt meghaladó települései a lakosságszám sorrendjében,
1930778

A VHK, 1933./3./1171. alapján.

összlakosság
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katolikusok

Település
Kiskunmajsa
Csongrád
Kiskunfélegyháza
Nagykáta
Soroksár
Lajosmizse
Hatvan
Vecsés
Szolnok
Abony
Vác
Kecskemét
Rákosszentmihály
Kispest

1.

3.

779
780

katolikusok
aránya (%)
98,2
97,1
95,5
92,4
91,9
91,4
90,4
83,8
83,7
82,8
77,2
75,8
73,01
72,1

71,8
Sashalom
71,4
Pestszentlőrinc
70,9
Rákospalota
70,3
Pestújhely
69,2
Pestszenterzsébet
66,9
Gödöllő
65,8
Újpest
63,7
Kiskunhalas
51,03
Cegléd
48,9
Szentes
45,1
Monor
38,47
Tiszaföldvár
35,6
Nagykőrös
32,4
Hódmezővásárhely
16,5
Mezőtúr
táblázat: A váci egyházmegye tízezer főt meghaladó települései a katolikusok arányának
sorrendjében, 1930779
2.

kép: A váci székesegyház – az egyházmegyei zsinatok színhelye – a húszas évek elején780

A VHK, 1933./3./1171. alapján.
Forrás: VPKL, Fotótár
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1.
Időpont

kép: A váci székesegyház a negyvenes évek elején 781
Helyszín

Esemény

június 20. 18.00

Karolina R.K. Leányiskola

június 21. 8.00

Székesegyház

I.

Ünnepélyes ülés (sessio)

Karolina R.K. Leányiskola

I.

Tanácskozó

10.00

Előkészítő ülés
ülés

preparatoria)
14.00-

Karolina R.K. Leányiskola

16.00

Karolina R.K. Leányiskola

II.

Tanácskozó ülés

Székesegyház

II.

Ünnepélyes ülés

10.00

Karolina R.K. Leányiskola

III.

Tanácskozó ülés

14.00-

Karolina R.K. Leányiskola

16.00

Karolina R.K. Leányiskola

IV.

Tanácskozó ülés

Székesegyház

III.

Ünnepélyes ülés

10.00

Karolina R.K. Leányiskola

V.

Tanácskozó ülés

15.00

Székesegyház

IV.

Ünnepélyes ülés, Te Deum

17.00

Karolina R.K. Leányiskola

VI.

Tanácskozó ülés

június 22. 8.00

június 23. 8.00

2.

781
782

Forrás: VPKL, Fotótár
A VHK, 1921./4. alapján

Bizottsági ülések

Bizottsági ülések

táblázat: Az 1921-es egyházmegyei zsinat napirendje782
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(sessio

1.

kép: A váci Karolina Római Katolikus Elmei Polgári Leányiskola, az első egyházmegyei zsinat
üléseinek színhelye783

Időpont

Helyszín
Székesegyház

I.

Ünnepélyes ülés (sessio)

10.00

Szeminárium

I.

Tanácskozó ülés (sessio preparatoria)

15.00

Szeminárium

II.

Tanácskozó ülés

Szeminárium

A szeminárium kápolnájának felszentelése

10.00

Szeminárium

III.

Tanácskozó ülés

15.00

Szeminárium

IV.

Tanácskozó ülés

Szeminárium

V.

Tanácskozó ülés

15.00

Szeminárium

VI.

Tanácskozó ülés

18.00

Székesegyház

II.

Ünnepélyes ülés

június 23. 8.00

június 24. 9.00

június 25. 9.00

2.

783
784

Esemény

Forrás: VPKL, Fotótár
A VHK, 1930./8. alapján.

táblázat: Az 1930-as egyházmegyei zsinat napirendje784
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Előadó

Téma

Kolossváry Mihály

Kérvények és indítványok

Dr. Vanyek Béla

Általános szabályok

Dr. Pataky Géza

A papi életről

Dr. Széll Kálmán

Az egyházmegyei hatóság, A káptalan,

Dr. Wimmerth Béla

Főesperesek

Csík József (Alag)

Esperesek és az esperesi kerületek beosztása

Dr. Herrhof Mátyás

Plébánosok

és

helyi

káplánok.

Szerzetes

lelkészek.

Adminisztrátorok
Királymezey Tibor

Káplánok, templomigazgatók és intézeti lelkészek

Dr. Félegyházy József

Hitoktatók és hittanárok, Függelék

Dr. Vanyek Béla

Katona lelkészség (a papság katona ügyei)

Dr. Kovács Gábor

Papnevelés. Szerzetesek gyóntatása

Dr. Galla Ferenc

A szentségekről (a házasságig)

Dr. Vanyek Béla

A házasság

Dr. Kovács Vince

A szentelmények, áldások, szent idők, temetés, temető,
templom

Dr. Rajz Mihály

Egyházművészeti ügyek

Szabó Jenő

A nyilvános istentisztelet

Dr. Pongrácz Elemér

Ének és zene

Kovács Sándor

Igehirdetés a templomban. A sajtó

Dr. Herrhof Mátyás

Igehirdetés az iskolában

Baranyai László

Tanyai lelkipásztorkodás. Népmissziók

Nagy Géza

A plébániai lelkigyakorlat

Dr. Széll József

Óvoda és elemi iskola

Dr. Oetter György

Középfokú és középiskolák. Iskolán kívüli népoktatás.
Testnevelés

Csík József

Egyesületi és társadalmi tevékenység. Actio Catholica

Királymezey Dezső

A plébánia hivatalról. A stóla

Nagy Géza

Az egyházközségi szervezetről

Kovács József

A kegyuraságról

Dr. Wimmerth Béla, Dr. Oetter

Egyházi vagyon-kezelés

György
Dr. Oetter György

Papi nyugdíj

Dr. Vanyek Béla

Papi hagyaték

Csík József (Alag)

A kántorok

Dr. Pataky Géza, Dr. Pongrácz

Házassági perek

Elemér
Fekete Ferenc

1.

785

Hitoktatási felügyelet

táblázat: Az 1940-re tervezett egyházmegyei zsinat előadói és témái 785

A VPKL, Synodus dioecesana, 896/1940. alapján.
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Püspök

Segédpüspök

Káptalan

Püspöki kúria

Egyházmegyei
közigazgatás
(ordinariatus)

Főesperes

Egyházmegyei
bíróság
(tribunal
dioecesanum)

Püspöki helynök

Szentszéki bírósági
elnök (officialis)

Irodaigazgató
(kancellár)

Zsinati bírák
(iudices synodales)

Hiteles jegyző

Ügyész

Titkár

Kötelékvédő

Levéltáros

Szentszéki jegyző

Esperes

Plébános

Káplán

Zsinati vizsgálók
(examinatores)
Tanácsos
plébánosok
(parochi
consultores)

1.

ábra: A váci egyházmegye egyházkormányzata a két világháború között786

786

Az ábra nem jelent feltétlenül alá-fölérendeltséget az egyes személyek és testületek között, hanem egy
séma, amely egyes esetekben tiszteletbeli elsőbbséget jelent. BÁNK, 1958. 119.; DS, 1921. 1-4.§ és a DS,
1930. 21-27. § alapján.
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Az egyházkormányzat szereplői

Hanauer Á. István (1869–1942) váci püspök787

Gossmann Ferenc (1870–1931)
váci segédpüspök788

Kovács Vince (1886–1969)
váci segédpüspök789

787

Forrás: VPKL, Fotótár
Forrás: VPKL, Fotótár
789
Forrás: Vác, Egyházmegyei Könyvtár
788
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Baksay Károly (1863–1933)
nagyprépost, általános helynök790

Kolossváry Mihály (1867–1947)
nagyprépost, általános helynök791

Matzenauer Oszkár (1875–1933)
irodaigazgató, kanonok792

Széll Kálmán (1888–1953)
püspöki titkár, irodaigazgató, kanonok793

790

Forrás: VPKL, Fotótár
Forrás: A Kolossváry család. www.kolossvary.hu
792
Forrás: Vác, Egyházmegyei Könyvtár
793
Forrás: VPKL, Fotótár
791
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Vaszary Mihály (1897–1959)
Kovács Sándor (1893–1972)
irodaigazgató794
püspöki titkár, majd szombathelyi püspök795

Oetter György (1902–1957)796
püspöki titkár

Endrey (Eipel) Mihály (1905–1977)
püspöki titkár, majd váci püspök797

794

Forrás: VPKL, Fotótár
Forrás: VPKL, Fotótár
796
Forrás: VPKL, Fotótár
797
Forrás: Vác, Egyházmegyei Könyvtár
795
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Káptalani tisztség
nagyprépost
olvasókanonok

éneklőkanonok

őrkanonok

székesegyházi főesperes,
penitenciárius

pesti főesperes

csongrádi főesperes
1.

798

Név
Baksay Károly
Kolossváry Mihály
Rózsahegyi Gyula
Gossmann Ferenc
Kolossváry Mihály
Kestler István
Terlanday Rudolf
Schmidt János
Gossmann Ferenc
Matzenauer Oszkár
Kestler István
Terlanday Rudolf
Rózsahegyi Gyula
Matzenauer Oszkár
Kolossváry Mihály
Terlanday Rudolf
Kokovay János
Kovács Vince
Kolossváry Mihály
Podhorányi József
Kokovay János
Varázséji Béla
Széll Kálmán
Matzenauer Oszkár
Podhorányi József
Terlanday Rudolf
Varázséji Béla
Gossmann Ferenc
Kestler István
Horváth Elemér

táblázat: A váci székeskáptalan tagjai, 1920-1942798

Forrás: SCHEMATISMUS, 1918-1943.

249

1.

kép: A váci szeminárium épülete – a második egyházmegyei zsinat színhelye, 1950799

2.

799
800

Forrás: VPKL, Fotótár
Forrás: VPKL, Fotótár

kép: Kispap szobája belülről a váci szemináriumban, 1950800
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Év

Plébánia

1920

Kerekegyháza, Maglód,
Pestszentlőrinc, Rákosliget
Solt, Gyömrő,
Jászszentlászló

1921

Rákoskeresztúr

1922
1923
1924
1925
1926

Rákoszentmihály,
Pestújhely, Vácrátót,
Cinkota

1927
1928
1929
1930

Curatia
(lelkészség)

Expositura
(helyi káplánság)

Szolnok (vártemplom),
Farmos, Pilis,
Szabadszállás, Vecséstelep,
Ehmann telep
Pécel
Algyő
Vecséstelep, Szentkirály,
Helvécia, Szada, Dömsöd,
Fülöpszállás

Kakucs, Vácrátót

Lakytelek, Méntelek,
Ágasegyháza, Cinkota
Tiszakürt
Wekerletelep, Sashalom,
Diósjenő

Wekerletelep

Káva
Felsőgöd

Diósjenő,

Kutas, Pusztaszer,
Pestszentlőrinc,

Dunkaeszi (MÁVtelep), Pesterzsébet
(Szabó és Pacsirta telep)

Forráskút

1931
Szolnok-Vártemplom,
Vecséstelep, Pálmonostora,
Pécel, Tiszavárkony,
Wekerletelep

1932

1934
1935

Felsőgöd
Máriabesnyő,
Hódmezővásárhely – Szent
István, Csongrád – szent
József, Kutas, Farmos

1936

1937

Algyő, Aszód, Gyón,
Hévízgyörk,
Mende,
Pestszenterzsébet
(Magyarok
Nagyasszonya és
Szent Szív), Pilis,
Tiszavárkony
Sashalom, Pestszentimre,
Mátyásföld,
Mártély

1938

1939
1940

1.

801

Pilis, Pusztamérges, Gyón
Alag, Hévízgyörk,
Mátyásföld

Dorozsma, Szanda,
Hetényegyháza, Pestújhely,
Annatelep
Kakucs, Dömsöd
Új-Hatvan Gátér,
Pesterzsébet, CsongrádPiroskaváros, Gomba
Szirák, PestszenterzsébetSzabótelep, DunaharasztiRákócziliget
Sződliget

Újpest, Bugacmonostor
Maglód, Gyömrő
Fábiánsebestyén,
Andrássy- és Ganztelep (Vecsés)

Ganz-telep (Vecsés)
Rákospalota-MÁVtelep,

Rákospalota-MÁV-telep,
Héhalom
Páhi, Dánszentmiklós,
Andrássy-telep (Vecsés)

Templom

PestszenterzsébetNagyasszonyunk, Maglód,
Dunakisvarsány, Nagytarcsa,
Borzaspuszta
Szolnok-Újváros,
Hódmezővásárhely,
Dunakeszi, Kiskunhalas
Rákospalot-MÁV-telep,
Gyömrő, Pestszentlőrinc,
Koháryszentlőrinc

Pestszentimre, Pusztamérges,
Homok
Kispest, Rákoscsaba,
Erdőváros-telep, Tiszaújfalu

táblázat: Új alapítású plébániák, curatiák, expositurák, új építésű templomok, 1921–1940801

SZEDERKÉNYI, 2008. 204−209. alapján
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Év

Az egy papra eső
hívek száma
221
106
203000
918
1800
201
111
317800
1581
1850
246
135
656360
2667
1900
270
139
835365
3094
1910
288
144
nincs adat
nincs adat
1913
298
164
950607
3200
1920
314
188
nincs adat
nincs adat
1929
354
189
1059238
2992
1930
380
191
nincs adat
nincs adat
1933
422
195
1182676
2802
1938
463
211
1189387
2568
1942
1. táblázat: A papok és a plébániák számának alakulása a váci egyházmegyében, 1800-1942.802

Egyházmegye

Esztergom
Kalocsa
Eger
Csanád
Győr
Kassa
Nagyvárad
Pécs
Rozsnyó
Szatmár
Székesfehérvár
Szombathely
Vác
Veszprém
Pannonhalma
2.

Papok száma

Plébániák száma

Hívek száma

Az Unio Cleri
(UC)
taglétszáma

Pénzadomány
az UC-től

Pénzadomány
a hívektől

A Jézus Szt.
Gyermeksége
számára befolyt
összeg

478
139
264
31
52
67
69
19
19
n.a.
79
88
189
414
184

15.467.300
837.220
össz: 35.000.000
n.a.
n.a.
2.685.000
1.555.000
700.000
n.a.
529.400
2.325.000
6.587.900
n.a.
3.916.000
4.701.000

21.440.760
40.146.965

6.266.000
n.a
n.a
n.a
n.a
3.274.356.
n.a
n.a
214.950
217.874
620.650
n.a.
832.300
n.a.
75.400

5.500.000
7.123.400
2.376.410
7.069.000
3.000.000
1.798.100
66.000
2.604.500
n.a.
25.999.172
18.505.220
1.084.000

táblázat: A missziós egyesületek bevételei koronában egyházmegyénként 1924/1925-ben803

802

A különböző források a papság és a plébániák számát illetően gyakran eltérő adatokat adnak meg. A
papság és a plébániák számát illetően 1800 és 1933 között az egyházmegye 1933-as sematizmusát vettem
alapul, melynek utolsó, számozatlan oldalán egy grafikon mutatja 1780 és 1933 között a papság, a plébániák
és a hívek számának alakulását. A hívek számát illetően a korszak népszámlálási adatait használtam, amely
helyenként eltér a sematizmus által megadott számoktól. Egyéb források: CHOBOT, 1915, 6; VHK,
1933./8./512. (A papság számát 1920-ban 303 főben adja meg, ami ellentmond az 1933-as sematizmus
grafikonjának, amely szerint ebben az évben a váci egyházmegye papjainak száma 197.); SCHEMATISMUS,
1938.; VHK, 1947./X../6740.; KAT. ALMANACH, 1929.; GERGELY, 1997., 45.; PETRÓCI, 1997. 25.
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