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Hanauer A. István
A múlt században fellépő, de működése nagyobbik részét a század
forduló után kifejtő papi nemzedék számos kiváló tagja folytatta
tanulmányait az innsbrucki egyetemen, melynek kitűnő professzo
rai - mindenekelőtt Henrick Noldin - óriási hatást tettek rájuk. A
kalocsai gimnáziumban eltöltött esztendők után Hanauer Á. István
(1869-es születésű) veszprémi papnövendékként ugyancsak Inns
bruckba került, s itt szerzett teológiai doktorátust. Hogy mit ért akko
riban e fokozat, talán sejtetheti az a tény, hogya visszatérőfiatal papot
püspöke azonnal kinevezte a veszprémi szeminárium spirituálisává.

A múlt századi katolikus újjászületés kezdetének dátumát
természetesen lehetetlen pontosan meghatározni. A lelki újjászüle
tésben azonban döntő szerepe volt annak, hogya szernin áriumok
ban egyre-másra tűntek fel a kiváló nevelők, akik igyekeztek új
szellemben oktatni a jövő papnemzedékét. Esztergomban Majláth
Gusztáv Károly és Prohászka Ottokár vállvetve munkálkodtak a pap
növendékek lelki életének elmélyítésén. Utóbbi teljesen újszerű

evangéliumi gondolkodásmód kialakítását kezdeményezte estén
ként kiosztott elmélkedéseivel, melyeket aztán másnap beszéltek
meg növendékeivel. Simor hercegprímás maga is kételkedett e
módszer sikerében, annyira ellentétesnek látta a hagyományos ne
velési formákkal, de a legendás Buttykay Antal, aki Prohászka ne
veltje volt, ezektől az elmélkedésektől számította ön tuda tos keresz
tény lelkületének születését. (Ezekből a közös elmélkedésekbőlszü
letett Prohászka egyik legnépszerűbb könyve, az Elmélkedések az
Evangéliumról, amely 1908-ban jelent meg először.) Has.(;m~ó )eD?Ü
lettel kezdte veszprémi tevékenységét Hanauer is, bár ugyancsak
meg kellett küzdenie a bizalmatlansággal, me ly nemcsak módsze
rei miatt kelt ellene, hanem fiatal kora miatt is. Persze ezekben az
években a hazai katolikus papság nagyobbik részének lelkületét
nem a küldetéstudat hatotta át. Sokan voltak, akik e hivatást jól
javadalmazó állásnak, folytonos előmeneteli lehetőségnek tekin
tették, mások pedig amolyan "abbé-életmódot" folytattak, s a több
nyire liberális szellemű városatyákkal kvaterkáztak.

Hanauer 12 évig, 1904 januárjáig működött spirituálisként, s ez
alatt osztatlan tiszteletet vívott ki az egész egyházmegyében, mely
ben hamarosan feltünedeztek neveltjei. Ezeket az ifjú lelkipászto
rokat nemcsak alapos tudás, elmélyült lelkiség, hanem gyakorlatias
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érzék is jellemezte. Hanauer István ugyanis alapelvének tekintette,
hogy olyan papokat bocsásson szárnyra, akik eredményesen mun
kálkodnak a hétköznapokban, s képesek arra, hogy a templomot
híveik otthonává tegyék, maguk pedig atyai gondoskodással és fi
gyelemmel követik a gondjaikra bízottak életének alakulását. (A
papnevelésben szerzett érdemeiért 1903-ban doktorrá fogadta a bu
dapesti egyetem hittudományi kara.) Erre figyelt fel az akkori her
cegprímás, Vaszary Kolos, s Hanauert a központi papnevelő intézet
spirituálisává nevezte ki. A kiváló tudós, Pataky Arnold, aki akkor
kispapként került az új spirituális keze alá, így jellemezte egyéni
ségét és nevelési elveit: .Flanauer teljesen a papnövendékeknek élt.
A napnak bármely órájában a kispapnak szabad bejárata volt hoz
zá, és a jó spirituális bármilyen fontos vagy sürgős ügyét rögtön
félretette, ha klerikus ment be hozzá. Egyenesen megkívánta, hogy
növendékei teljes bizalommal fölkeressék őt... sosem gondolta,
hogy lelkiigazgatói működése véget ért akkor, amikor növendékei
elhagyták a szemináriumot; volt növendékeivel továbbra is fenn
tartotta a kapcsolatot, örömest megengedte, hogy a papi életnek, a
lelki vezetésnek különböző nehéz problémáit vele élőszóban és
írásban megtárgyalják. 6 valóban megértette az apostol szavát:
'Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus' (Örülni az örven
dezőkkel, sírni a sírokkal)." (Emlékbeszéd Hanauer Árpád István váci
megyéspiispök fölött. A Szent István Akadémia emlékbeszédei. Buda
pest, 1942.) Itt is folytatta gyakorlatias tevékenységét: rendszeres elő

adásain készítette fel növendékeit a lelkipásztorkodás gyakorlatára.
1911-ben a püspökké kinevezett Glattfelder Gyula helyébe, a bu

dai Szent Imre Kollégium élére került. Itt élte végig az első világ
háborút, amely rengeteg nehézséget, megpróbáltatást hozott az in
tézmény számára. Hanauer azonban nem csüggedt, még a nyakába
szakadt gazdasági teendőket is ellátva, 1918-ig zavartalanná tette
az intézmény működését. Ekkor püspöke, Rott Nándor visszahe
lyezte Veszprémbe mint püspöki irodaigazgatót. Innen került 1919
ben, a Csáky Károly halála után elárvult váci püspökség élére. A váci
egyházmegye akkor hazánkban a legnagyobb kiterjedésű volt, hozzá
tartozott az Alföld tanyavilága, melynek lelkipásztori ellátása jórészt
megoldatlanul maradt. Az új püspöknek körülbelül másfél millió híve
volt. Egy részükhöz azonban addig alig érhetett el az egyház szava.

Hanauer Á. István püspöki kormányzása során szinte újrarajzol
ta az egyházmegye lelki térképét. Új templomokat építtetett (körül
belül 70-et), lelkipásztori állomásokat létesített, iskolákat alapított,
szegénygondozó intézeteket és lelkigyakorlatos házakat hozott lét
re. Élete végére nagyjából megoldotta az Alföld katolikus híveinek
rendszeres lelki gondozását. Az ő egyházmegyéje volt az egyetlen,
amely a gazdasági világválság súlyos évei alatt is fejlődött.

Rendkívül nagy gondot fordított az egyházmegyéje papságával
való rendszeres kapcsolattartásra. 1939-ig négyszer járta végig
egész egyházmegyéjét, eljutott a legeldugottabb településekre is.
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Emellett rendszeresen kiadta főpásztori leveleit (1929-ben kötetbe
gyűjtve jelentek meg az addigiak), melyekben a világegyház idő

szerű kérdéseirőléppúgy tájékoztatta papjait, min.t a gyakorlat által
felvetett kérdések megoldásának lehetőségeirőL A nevelés igénye
ekkor is áthatotta: Vácott új papnevelő intézetet építtetett, abban a
reményben, hogy a régi kis épület szűknek bizonyul működése

során. Így is lett: amikor Vácra került, 4 papnövendéke volt a helyi
szernináriumnak, amikor húszéves püspöki jubileumát ünnepelte,
lll! A nevelésügy iránt tanúsított fogékonysága is magyarázza, hogy
gyönyörű körlevelet adott ki Don Boscoról. s rendkívül energikusan,
eredményesen működött a Katolikus Tanügyi Tanács elnökeként.

Mély lelki életet élt. A váci szemináriumból az életbe került papjait
is erre ösztönözte leveleiben. Igazi atyja volt egyházmegyéjének. E
század egyik legjelentékenyebb lelkipásztora 1942-ben hunyt eL

HANAUERÁI5TVÁN A tizedik év végén
Az egyházmegye kormányzatának tizedik évét emlékezetessé tette
az egyházmegye papsága szeretetének és ragaszkodásának megha
tó megnyilatkozása főpásztora iránt. Október 5., a püspöki
konszekráció tizedik évfordulója helyett október 16-án az egyház
megye papságának majdnem fele összejött, hogy főpásztorával

együtt adjon hálát Istennek megszámlálhatatlan nagy kegyelméért,
amelyben az elmúlt tíz esztendő alatt a főpásztor és az egyház
megye részesült. Tíz év mindenkor számot tesz az egyházmegye
életében, kétszeresen számot tesz olyan tíz esztendő, amely át
menetet képez a háborúból és anarchiából a békébe és konszolidá
cióba. 1919 és 1929 olyan ellentétes időket kapcsolnak egybe, ami
nők századok folyamán ritkán fordulnak elő. A Szentatya szándé
káról, hogy váci püspökké fog kinevezni, az első értesítést a kom
munizmus delelőjén, 1919. július elején kaptam, az első pásztorle
vél még a román cenzúrát viseli homlokán, amikor a püspöki széket
elfoglaltam. a tiszántúli részek még román megszállás alatt voltak.
Első tavaszi körutam eltakaritatlan épületromok közé vezet]U. Csak
ezzel a visszapiIlantással tíz év előttre, tudjuk mérlegelni a Gondvise
lés segítő kegyelmét, amelyet mindenkor nagymértékben éreztünk.

A visszaemlékezés és a hála magával ragadó meghatottsággá
fokozódott, amikor a papokkal és hívekkel zsúfolásig megtelt szé
kesegyházba beléptünk, hogy elénekeljük a Te Deum laudamust,
hogy hálát adjunk a múltért és kérjünk kegyelmet a jövő számára:
salvum fac populum tuum Domine et benedic haereditati tuae, et
rege eos ... fiat misericordia tua Domine super nos, quernadmodum
speravimus in te1. A római szertartás áhítatos pompája gyönyörű
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