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I. Témaválasztás és források 

 

A rendszerváltást követő huszonöt esztendőben az ideológiai kötöttségektől 

megszabaduló magyar egyháztörténet-írás számos jelentős − a magyar katolikus egyház 

huszadik századi történetét feldolgozó – kiadványt jelentetett meg, amelyek azonban 

általában az egyháztörténelem országos jelentőségű eseményeinek, mozgalmainak és 

személyeinek bemutatására törekedtek és a nagypolitikára koncentráltak. A forrásokon 

alapuló egyházmegye-történetek a jelentős pécsi, erdélyi, győri és kalocsai eredmények 

ellenére továbbra is a hazai egyháztörténet-írás fehér foltját képezik. A váci egyházmegye 

két világháború közötti történetének bemutatása ezért is tűnt indokoltnak. A témában eddig 

igen csekély számú szakdolgozat, valamint egy átfogóbb igényű, de máig kiadatlan 

disszertáció születetett. Bár a váci egyházmegye az alacsonyabb jövedelmű püspökségek 

közé tartozott, azonban a trianoni határmódosítások következtében területét és 

lakosságszámát tekintve a korabeli Magyarország legnagyobb egyházmegyéjévé vált. Az 

1930-as népszámlálás adatai szerint közel minden ötödik magyar katolikus a váci 

püspökség területén élt. Az egyházmegye két világháború közötti történetének bemutatása 

ezért is jogosan követel helyet magának az egyháztörténet-írásban. 

A témaválasztást indokolttá tették a kedvező forrásadottságok is, hiszen a releváns 

forrásanyag jelentős része rendezett állapotban a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárban 

található. Sajnálatos módon 1948 után a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága, 

közkeletű elnevezéssel az ÁVH nyomozói zsákszámra vittek el iratokat a levéltárból, 

melyek nagy 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 vonatkozó iratok), Synodus dioecesana (Egyházmegyei 

zsinatokra vonatkozó iratok). A plébániai iratok sajátos csoportját képezik a hitéleti 
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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 területén működő 

egyesületek vizsgálatához a Consotiationes (Egyesületekre vonatkozó iratok) 

iratanyagának áttekintése 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 váci 

egyházmegyében dr. Varga Lajos segédpüspök kezdeményezésére évek óta zajlik az 

program, amelynek keretében a megsemmisülés veszélyének kitett plébániai iratanyagot a 

Váci Püspöki és Káptalani Levéltárba szállítják. A plébániai iratok többnyire a püspöki 

egyházkormányzati iratoknak csak „tükörképei”. 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.  

Sajátos forrásanyagot képeznek azok a katolikus sajtótermékek, amelyek a 

püspökség nagyobb városaiban és Pest környéki plébániáin (Szolnok, Kecskemét, Vác, 

Hódmezővásárhely, Újpest, Pestszentimre, Pestszentlőrinc, Rákospalota) jelentek meg. 



4 

 

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 jelentőségét és végül hét év után megszűnt.  

A váci egyházmegye történetének vonatkozásában a forrásértékű kiadványok közül 

kiemelkedik A Váczi Egyházmegye Hivatalos Közleményei 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 1918-

ban 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 

alakulására vonatkozóan. 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 
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gyűjtötte egybe.
1
 Az egyházmegye történetének kutatója nem nélkülözheti a neves 

egyháztörténész CHOBOT Ferenc A váczi egyházmegye történeti névtára című kétkötetes 

munkáját sem. 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. 

 

II. Az értekezés felépítése 

 

A disszertáció az egyházmegye történetét Hanauer István püspöksége alatt 

(1919−1942) vizsgálja, és ennyiben követi a klasszikus egyházmegyetörténet-írást, amely 

az eseményeket a főpásztor működéséhez kötve igyekszik bemutatni. A bevezető fejezet 

áttekintést ad a forrásbázisról, valamint a téma feldolgozásához szükséges szakirodalmi 

háttérről. A második fejezet az egyházmegye területét és határainak változásait mutatja be, 

míg a harmadik fejezet a pasztorációs viszonyokat alapvetően befolyásoló demográfiai 

folyamatokkal, valamint az 1930-as népszámlálás adatai alapján a felekezeti és etnikai 

viszonyokkal foglalkozik. Az értekezés negyedik fejezete az egyházmegyei zsinatok 

történetét tárgyalja, amelyek az 1918-as kánonjogi kódex alapján többek között 

meghatározták az egyházmegye kormányzati szerveinek működését, a püspökség 

egyházszervezetét, valamint kijelölték a lelkipásztori tevékenység legfontosabb területeit 

és célkitűzéseit. Az ötödik fejezet a zsinati dekrétumok alapján mutatja be az egyházmegye 

szervezetének változásait, valamint kormányzásának legfontosabb szerveit és szereplőit. A 

hatodik fejezet tárgyát az egyházmegye papságának politikai szerepvállalása képezi. 

Jelentős terjedelemben foglalkozik a törvényhozás munkájában részt vevő váci papok 

közéleti pályafutásával és tevékenységével, majd kitér a vármegyei katolikus egyházi 

politizálás néhány sajátos megnyilvánulására. A disszertáció hetedik fejezete áttekintést ad 

az egyházmegye területén működő katolikus egyesületekről, különös tekintettel az Actio 

Catholica szervezkedési kísérleteire, valamint a harmincas évek szociális mozgalmaira. A 

nyolcadik fejezet a lelkipásztorkodás egy-egy sajátos területének egyházmegyei helyzetét 

                                                 
1
 A részletes bibliográfiai adatok megtalálhatók a disszertáció irodalomjegyzékében. 
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elemzi, kitérve a templomi igehirdetés, a hitoktatás, a katolikus iskolák, a népmissziók, 

valamint a világi hívek apostolkodásának sajátosságaira. Az értekezés külön fejezetet 

szentel az országos terjesztésű katolikus sajtó egyházmegyei helyzetének, valamint a helyi 

katolikus sajtó tevékenységének bemutatására. 

 

III.  Kutatási eredmények és jövőbeli lehetőségek 

 

1. 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%) 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 élt, míg az izraeliták többsége a főváros közvetlen környezetében 

telepedett le. 

Kutatómunkám során a váci egyházmegye plébániáinak demográfiai, felekezeti, 

nemzetiségi, és foglalkozásbeli adatait az 1920-as és az 1930-as népszámlálás statisztikái 

alapján adatbázisban rögzítettem, amely lehetővé tette az említett viszonyok bemutatását, 

illetve térképen történő rögzítését. Az értekezésben terjedelmi okokból végül csak az 1930-

as etnikai és felekezeti viszonyok kerültek bemutatásra. Hasonló vizsgálatok tudomásom 

szerint az egyházmegye vonatkozásában nem születtek sem a korszakban, sem pedig 

később. Nóvumnak tekinthető az egyházmegye 1930-as közigazgatási térképének, 

valamint a katolikusok, reformátusok, evangélikusok, izraeliták, németek és szlovákok 

arányát esperesi kerületenként bemutató térképeknek az elkészítése is. A későbbiekben 
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érdemes lenne az adatbázist kiegészíteni az 1941-es népszámlálás adataival is, ami 

lehetővé tenné az esetleges demográfiai folyamatok, felekezeti, etnikai és társadalmi 

változások plébániai, espereskerületi és egyházmegyei szintű bemutatását. 

2. Hanauer püspök számára a legnagyobb főpásztori kihívást 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. Az említett problémákra számtalan alkalommal utalnak 

Hanauer püspök körlevelei. Dolgozatomban a demográfiai folyamatokat diagramok, 

táblázatok és ábrák segítségével igyekeztem megragadni, bemutatni és elemezni. 

3. 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, az egyházszervezet felépítésébe, változásaiba, 

általános lelkipásztori célkitűzéseket fogalmaznak meg, és iránymutatást adnak a 

lelkipásztori gyakorlat számára. 
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 Az egyházmegyei zsinatok behatóbb vizsgálata egészen az utóbbi évekig elkerülte 

az egyháztörténeti kutatás figyelmét, bár az összefoglaló munkák (pl.: GERGELY, 1999. 

210−220.) említést tesznek a korszakban megrendezett szinódusokról. A zsinat 

intézményének jelentőségét ugyanakkor jól mutatja, hogy †GERGELY Jenő, ADRIÁNYI 

Gábor és BALOGH Margit kezdeményezésére 2011-ben az OTKA támogatásával „A 

katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon, 1790−2010” (NK-82799) 

projekt keretében kutatócsoport kezdte meg a működését, amely számos − az 

egyházmegyék történetét vizsgáló − levéltárost és kutatót vont be munkájába. A csoport 

tagjaként a váci egyházmegyei zsinatok történetével, dekrétumaival, valamint 

hatástörténetével foglalkoztam. A disszertáció megírásakor jelentős mértékben 

támaszkodtam a projekt keretében végzett kutatásaim eredményeimre. Az egyes fejezetek 

megírásakor a zsinati dekrétumok fontos kiinduló- és vonatkoztatási pontot jelentettek. 

SZEDERKÉNYI László – eddig nem publikált − disszertációja már külön fejezetben 

foglalkozott az 1921. és 1930. évi váci egyházmegyei zsinatokkal. Az ő eredményeit 

kiegészítettem a zsinatok előkészítő szakaszában keletkezett espereskerületi javaslatok 

bemutatásával, valamint a végül elmaradt 1940. évi zsinat előkészítő szakaszának részletes 

elemzésével. Az egyházmegye történetét a legtöbb fejezet esetében a zsinati dekrétumok 

felől közelítettem meg, és ahol ezt a forrásanyag lehetővé tette, igyekeztem gyakorlati 

megvalósulásukat is bemutatni. További eredmények várhatóak, amennyiben a fentieket a 

projekt befejezését követően össze lehet vetni más egyházmegyei zsinatok esemény- és 

hatástörténetével, valamint dekrétumaival.  

4. 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 

irányvonalainak meghatározásához. Kiemelt jelentőséget tulajdonított annak, hogy az 

egyházmegye papjainak számát növelje, ezért 1930-ra felépítette a korabeli Magyarország 
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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 püspök a 

váci egyházmegye igazi újraszervezőjének bizonyult. 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. 

 Dolgozatomban részletesen elemeztem az egyházszervezet változásait, az új 

esperesei kerületek kialakításának módját, az új főesperességek felállítása mögött húzódó 

főpásztori megfontolásokat, valamint az egyházkormányzat szerveinek és szereplőinek 

működését. Kitértem a papnevelést, a főváros környéki, valamint a tanyai 

lelkipásztorkodást érintő egyházkormányzati intézkedésekre. A kutatást a későbbiekben ki 

lehet terjeszteni az egyházmegyei papi elit feltérképezése és vizsgálata irányába. Ehhez 

megfelelő kiindulópontot jelenhet a püspöki kúriában szolgálatot teljesítő személyeknek, a 

székeskáptalan tagjainak, a jelentős közéleti szerepet betöltőknek, valamint a teológiai 

tanároknak a listái. Az elitkutatásból kiindulva szintén fontos hiányt töltene be az 

egyházmegye huszadik századi történeti névtárának elkészítése, amelyhez mintául 

szolgálhatnak CHOBOT Ferenc, BEKE Margit, valamint PFEIFFER János munkái.  

5. Bár a katolikus papság közéleti tevékenységének elsődleges színterét a katolikus 

egyesületek jelentették, néhányan szerepet vállaltak az országos a vármegyei vagy a helyi 

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 
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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 kezdetben virilisként, majd az 1929-es közigazgatási törvény 

alapján hivatalánál fogva 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. 

Kolossváry és Révész felsőházi tevékenységét részben LATORCAI Csaba vizsgálta 

disszertációjában. Eredményeit munkám megírása során felhasználtam, azonban 

Kolossváry jelentősebb beszédeit tágabb terjedelemben igyekeztem bemutatni. Csík József 

felsőházi tevékenységéről eddig az egyháztörténeti szakirodalom (pl. GERGELY Jenő 

keresztényszocializmusról írt munkái, valamint LATORCAI értekezése) egyáltalán nem tett 

említést, így ez új kutatási eredménynek tekinthető. A politikai katolicizmus történetéhez 

újabb adalékul szolgálhatna a törvényhozás tagjaként is tevékenykedő váci papok közéleti 

pályafutásának, valamint parlamenti szerepvállalásának behatóbb vizsgálata. A 

legérdekesebbnek a kezdetben ellenzéki, majd később kormánypárti keresztényszocialista 

Csík József pályafutása tűnik, aki pártjának élvonalába tartozott. Teljesen új kutatási 

terület a katolikus papság vármegyei, valamint városi és községi politikai-közéleti 

tevékenységének vizsgálata. Ahhoz, hogy erről átfogóbb képet kapjunk elengedhetetlen 

újabb forráscsoportok és feldolgozások – törvényhatósági bizottsági, képviselőtestületi 

jegyzőkönyvek, helyi sajtótermékek, helytörténeti munkák – bevonása. Kutatómunkám 

során sajnos több esetben szembesülnöm kellett a két világháború közötti időszakot 

feldolgozó szakszerű helytörténeti munkák teljes hiányával. Az általam vizsgált, − de az 

értekezésben végül fel nem használt − kecskeméti, hódmezővásárhelyi, nógrádi 

törvényhatósági bizottsági jegyzőkönyvek általában szűkszavúak. A legtöbb eredmény 

véleményem szerint a helyi sajtótermékektől várható.  
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6. 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 

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. 

 Az egyházmegye területén működő katolikus egyesületek működéséről eddig 

semmilyen felmérés nem születetett. Új kutatási területnek tekinthető az Actio Catholica 

egyházmegyei működésének, valamint az Alföldi Katolikus Nagygyűlések történetének 

vizsgálata is. Örvendetes módon az utóbbi témának 2014-ben Klestenitz Tibor szentelt 

külön tanulmányt. A disszertáció természetesen nem vállalkozhatott valamennyi egyesület 

feltérképezésére, és tevékenységének bemutatására, így ez a feladat az egyházmegye 

történetének jövőbeli kutatóira hárul. Ebben az esetben is szükséges a központi forrásanyag 

behatóbb vizsgálata mellett a plébániai levéltárak anyagának – különösen a Historia 

Domusnak −, esetleges helyi sajtótermékeknek, feldolgozásoknak a kutatásba történő 

bevonása. 
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7. 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 egyházmegyei katolikus iskolák tevékenységének vizsgálata további jelentős 

kutatási területet nyithat meg az egyháztörténészek előtt. Dolgozatomban elsősorban az 

egyházmegyei tanfelügyelet rendszerét, valamint annak vezetői gárdáját igyekeztem 

feltérképezni és bemutatni, különös tekintettel a hitoktatásra és a katolikus középiskolákra. 

A továbbiakban szükségesnek tűnik a püspökség katolikus iskolahálózatának  teljes 

feltérképezése, adatbázisban, térképeken való rögzítése. A téma alaposabb vizsgálatához 

be kell vonni a szerzetesrendi és plébániai levéltárak anyagát, valamint az esetleges 

helytörténeti feldolgozásokat. Utóbbi forráscsoportok bevonása elengedhetetlen a 

népmissziók, lelkigyakorlatok hatástörténetének behatóbb elemzéséhez is. 

8. 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 csak 



13 

 

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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