
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

220



'Üdvözüljön, Uram,
néped, áldd meg a te

örökséged, és légy
vezére ... legyen

irgalmad mirajtunk,
amint benned van

bizodalmunk (Te Deum).

2Zengjünk daltneki,
mert irgalmasságot
cselekedett velünk.

3Örüljetek,

tökéletesedjetek,
buzdítsátok egymást,

egyetértésben és
békében éljetek

4Nevetek fel van

jegyezve a mennyben

5Felejtem, ami

mögöttem van, s az
előttem lévő után

rugaszkodom

keretbe foglalta a hálaadó áldozatot, aminőt még nem sokat látott
150 éves székesegyházunk.

A hála szavát tolmácsolta az Introitus: confitebimur ei, quia fecit
nobiscum misericordiam suam} a magunk elégedetlensége és ér
demtelensége adta ajkunkra a Kyrie eleisont; a jövőben követendő

útmutatást a lectioban adta meg az apostol: gaudete, perfecti estote,
exhortamini, idem sapite, pacem habeter' a reánk váró megpróbál
tatások idejére a Szentléleknek mindig velünk maradó kegyelmével
bátorított az evangélium (Missa de SS. Trinitate).

A jó Istennek hálát adva, forró köszönetet kell mondanom az egy
házmegye buzgó papságának a megértésért, amit szándékaim iránt
tíz éven át tanúsított és az odaadó önzetlen támogatásért, amivel
segítségemre volt. Amit tíz év alatt elértünk, az mind a közös mun
ka és közös áldozat gyümölcse: nomina vestra scripta sunt in coe
lis4 (Luc. 10, 20). A nekem átnyújtott albumba is be van írva az
egyházmegye minden papjának neve; gyönyörű elkötelezés, szö
vetségkötés, hogy püspök és papság a jövőben is mindenkor együtt
leszünk az egyház és egyházmegye szolgálatában.

Forró köszönetet mondok az oltárért, amelyet a papság szinte
túlfeszítve anyagi erejét, a szeminárium új kápolnája részére meg
ajánlott. Ennél az oltárnál fogja a jövő papi nemzedék magában
táplálni a papi hivatás kegyelmét, innét indulnak el szerte az egy
házmegyébe az új apostolok. Oltár lesz, olyan, minőt Ezekiel látott,
a tövében fakadó forrás vizei szétáradnak a magyar Alföldön, meg
édesítik annak keserű vizeit, megtermékenyítik kiszáradt szikeit és a
hosszú négyszázéves kemény tél után elhozzák a katolikus tavaszt.

Köszönöm még a sok kedves megemlékezést, főképpenaz imád
ságot. Jó híveim részéről is sok kedves figyelemben részesültem, az
ártatlan gyermekek ezrei kedveskedtek lelki csokrokkal, buzgó
imáik és kis önmegtagadásaik meg fogják könnyíteni a főpásztor

gondjait és gyümölcsözőbbé tenni munkáját.
A múltakért hálát adva, nem szabad önelégülten megállani annál,

ami történt, hanem pihenés nélkül tovább kell mennünk, kitervezve
a jövő feladatait. Az apostol példájára "quae retro sunt. obliviscens ad
ea, quae sunt priora, extendens meipsum'f (Philip. 3,13), minden gon
dolatunk és figyelmünk a jövő nagy feladataié legyen.

Tíz év előtt első körlevelemben rámutattam a nagy templomhi
ányra és paphiányra. Bár mindkét szükség enyhítésére sok történt
az elmúlt tíz év alatt, mégis mintha még mindig a kezdet kezdeté
néllennénk. Olyan feladat, amivel talán sohasem lehetünk készen.

Így ebben az évben a templomhiány enyhítésére épült az újhatvani
templom, amelyet meglepően rövid idő alatt emelt fel a prépostplébá
nos és a hívek buzgósága, úgy, hogy Szent István napján felszentelhet
tem. Szelepcsényi András buzgólkodásából és a hívek példás áldozat
készségébőlelkészült a gátéri templom, melyet szeptember IS-én szen
teltem fel. A versenyi, addig teljesen elhagyatott hívek egy nagy mag
tárépületet szereztek meg és egészen megfelelő templommá alakították
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át. A szabadszállási hívek szép új iskolaépületükkel oldották meg
a kápolna kérdését is. A jászszentlászlói hívek közveszélyessé vált
templomukat majdnem teljesen újjáépítették. Az orgoványiak már
régebben malomból alakított kápolnájukat csinos templommá bő

vítették. Mindezek fel vannak szentelve és rendeltetésüknek átad-
va.

Egyházmegyénkben mint két nagy megoldatlan kérdés rnered
elénk: híveink két egészen ellentétes, a lelkipásztori gondozás
szempontjából azonban egyaránt nehéz életkörülmények között él
nek: az egyik oldalon a Pest környéki plébániák rohamosan növek
vő lélekszámukkal és a munkáskérdésnek minden alakjával, a má
sik oldalon a tanyavilág, amely önmagában is tökéletes diaszpóra
és ahol még vallási keveredés is járul hozzá, kétszeresen azzá lesz,
és még nehezebbé teszi a feladatot.

A nagy Pest vidéki plébániák mindegyike sürgetően követeli a
templomépítést, a nagy plébániák megosztását és a lelkipásztorok
számának szaporítását. Itt-ott meg is indult már a mozgalom, de
az idő megelőz minket és mire nehéz viszonyaink közott egy kér
dést megoldottunk volna, helyette két újabb jelentkezik. Égető a
kérdés a nagyobb plébániákon: Újpesten. Rákospalotán. Kispesten,
Pesterzsébeten és Pestszentlőrincen. Hasonló a helyzet az egyház
megyének minden nagyobb helyén.

Súlyosbítja a helyzetet a lakosság összetétele: legnagyobb rész
ben gyári munkások, kitéve a munkanélküliség minden nyomorá
nak. Vannak barakktelepek. amelyeknek társadalmi és erkölcsi ál
lapota tollal le nem írható. A barakktelepek lelki gondozásának
rendkívüli nehézségérőlnémi fogalmat nyújt a sashalmi plébános
jelentése a f.év. szeprember 29-töloktóber 6-ig a lazarista atyákkal
tartott misszióról, A jelentés a többek közott így szól: oA misszió
látogatottsága az első napon nagyon gyér volt, úgyhogy P. Köhler
összeszedve az iskolás gyermekeket és szent énekeket énekelve jár
ta be a lakótelep utcáit és barakkról-barakkra járva, személyenként
hívta meg a híveket a misszióra. Erre a látogatottság jó volt, de
220-230 embernél több nem fért el a kápolnává alakított helyen...
Látható eredménye a missziónak nincsen, de sajnos, nem is lehet,
mert hiszen akár hetenként lehetne ott missziót tartani, mivel a
lakótelep lakottsága állandóan cserélődik. A sashalmi állami lakó
telep lakossága csakis olyan alsóbb rétegű lakosokból toborozódik,
akik más állami lakótelepeken nem fizették ki a házbért. Itt is csak
egy darabig lesznek megtűrve, és ha szokás szerint itt sem fizetik
a házbért. innét is ki lesznek lakoltatva. Innét a folytonos cserélő

dése a lakosságnak, mely között a mai szociális nyomor csodáit
lehet látni. Vannak közöttük oly családok, hol az egész berendezés
egy szalmazsákból áll, mely körül a gyermekek a szó szoros értel
mében teljesen ruhátlanul töltik a napot. Tömeglakásokat találni,
ahol még a bűn tudata is kialudt az emberekből és az erkölcstelen
séggel karöltve minden bún feltalálható. Ez az általános nyomor
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könnyíti ezután a külföldről pénzelt szektáriusok munkáját, kik
eleséggel, házbérfizetéssel csalják őket úgynevezett istentisztelete
ikre... Számuk körülbelül 3000 lélekre rúg, mely szám maga állandó
lelkipásztor működését tenné szükségessé." Eddig a jelentés.

Ha másutt nem is találkozunk a nyomor ilyen fokával, az új
telepeken mindenütt nagy nehézségeket okoz a meggyökeresedett
ősi lakosság hiányából származó hiánya minden ősszetartásnak.

együttérzésnek, hagyománynak. Az emberek egymás mellett lak
nak, de semmi sem fűzi őket össze, nincsen más közösség, mint a
kőzös gyár, a kőzös szegénység és elégedetlenség. Azért roppant
fontos, hogy egyházi szervezetekbe tömörítsük őket, hogy idegszá
lakkal és vérerekkel szőjük át a szervezetlen testet.

Az egyházmegyének vidéki része ismét más feladatok elé állít
minket. Ez a töröktől elpusztított Alföld. Az elmúlt 400 év sem
mosta el a pusztulás nyomait. Nagy határral bíró, egymástól nagy
távolságban fekvő népes községek és gyéren betelepített puszták.

Ha mintegy repülőgépről szemlét tartunk az egyházmegye fe
lett, sok hiányt látunk nundenfelé. Teljesen templom nélkül van
nak, vagy csak iskolakápolna pótolja némileg a hiányt: Kisnémedi,
ahol a templom évtizedek óta romokban hever, Dunavarsány, Lac
háza, Fűlőpszállás. Szalkszentmárton, Dunavecse, a halasi, majsai,
félegyházi, csongrádi, részben a kecskeméti tanyák. Fábián Sebestyén,
a vásárhelyi tanyáknak Orosháza és Tótkomlós közé a várostól 45
kilométerre beékelt része, a szandai szőlők Szolnok határában, La
dánybene, Hemádi szőlők, Gyón, Gyál, Pilis, Nyáregyháza, Mikebu
da, Pusztamérges, Jakabszállás, Erdőváros (Veresegyházához), Rákos
hegy, Tápiósáp, ahol a templom évek óta be van zárva. Teljesen elég
telen kis temploma van Maglódnak, Felsődabasnak, Páhinak. Tisza
földvárnak, Alpárnak. Tószegnek. Tóalmásnak. Rétságnak, Aszódnak.
Dunakeszinek. Alagnak, Isaszegnek. Nógrádsápnak, Tápénak. Már
rég kinöttek azokból a méretekből, amelyben templomuk méretezve
volt: Soroksár, Gődőllő. Ceglédbercel, Nagykőrös, Halas, Félegyháza,
Szentes, Vásárhely, Szolnok. A nagyobb helyeken a kevés papnak iga
zán emberfeletti munkát kell végezni: Üllőn, Monoron, Irsán, Nagy
kőrösön, Lajosmizsén, Kerekegyházán, Zagyvarékáson, Tápiógyőr

gyén, Nagykátán, Abonyban, Gödöllőn, Pusztaszeren, [ászkarajenőn.
Egyre szaporodnak az iskolák, mégpedig az államlak. amelyek

ben a hitoktatás ellátásában ritkán lehet a tanítók közreműködésére

számítani. Van község 30-40 tanteremmel benn a községben, a többi
messze szétszórva a határban!

És a szentség-kiszolgáltatáson, prédikálásen. hitoktatáson kívül
ezekre a papokra vár még az egyesületi, társadalmi munka, az actio
catholica megszervezése. Hol van még ember, aki annyit dolgozik,
mint egy buzgó pap a magyar Alföldön vagy a főváros peremén?
Csakis mélyenjáró, az örök élet vizeiből merítő papság tudja olyan
körülmények között megállni a helyét és eredményt felmutatni.
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6Maradjatok bennem,

akkor én is bennetek
maradok

Ennek a lelkületnek fenntartására szolgált ez évben is a szemi
náriumban tartott papi lelkigyakorlat, amelyen nagy számban vett
részt a papság. A mi első munkatársaink, a tanítók számára terve
zett lelkigyakorlatot sajnálatosan nem tudtuk megtartani. mert ta
lán az értesítés hiányossága miatt, kevesen jelentkeztek.

A lelkipásztorkodásnak legmélyebben szántó eszközét, a nép
missziót is sűrűn vették igénybe a lelkipásztorok. Népmissziók vol
tak a következő helyeken: Aszód, Úri, Cibakháza, Kerekegyháza,
Galgamácsa, Rákoscsaba, Hatvan, Vecsés, Bercel, Nagykőrös, Lajos
mizse, Kispest. Pesterzsébet. Sashalom. Cegléd, Alsónémedi, Szol
nok, Kiskunhalas, Szarik, Pestszentlőrinc, Szentlőrinckáta.

Az egyházmegye harmadik látogatását folytattam ez évben és
remélern. hogy a jövő évben Isten segítségével be tudom fejezni.
Ebben az évben látogatást végeztem és a bérmálás szentségét ki
szolgáltattam a következő helyeken: Vác, Orgovány, Ceglédbercel,
Irsa, Monor, Üllő, Vecsés, Vecséstelep. Szolnok, Mezőtúr, Rákos
falva, Tiszaföldvár, Cibakháza, TIszakürt, Csépa, Szelevény, Nézsa,
Püspökhatvan, Herencsény, Terény, Magyamándor, Becske, Bercel,
Nógrádsáp, Rétság, Verőce, Szendehely, Borsosberény, Nőtincs,

Abony, Törtel, Tószeg, TIszavárkony, Jászkarajenő, Újkécske, Alsóda
bas, Felsődabas.Ócsa, Sári, Gyón, Kakucs, Tatárszentgyörgy, Lajosmi
zse, Örkény, Újpest. Ez évben megbérmáltam mintegy 12 ooo hívőt.

A váci főesperesi gyűléseken kívül ez évben csak a Pest vidéki
felsőkerület gyűlésein vehettem részt.

A katolikus öntudat ébresztésére sikerült katolikus napok voltak:
Halason, Újkécskén, Pestszentlőrincenés Kispesten.

A lelkészi állomások közül a három plébánia között fekvő Döm
söd, miután templomát felépítette, curatiává szerveztetett. Mátyás
föld rendes lelkészi ellátása biztosíttatott. Folyamatban van a rész
ben Rákosszentmihályhoz, részben Csömörhöz tartozó Anna- és
Árpád-telep megszervezése.

A szerzetestelepek is szaporodtak eggyel, Rákospalotán meg
telepedtek az Isteni Szeretet Leányai. Az újpest-megyeri szaléziá
nusok hozzáfogtak telepük kibővítéséhez.

Egyházmegyénk tudósítója, a Katolikus Jövő mindjárt az első

évben szépen teljesítette feladatát. Vegyük pártfogásunkba lapun
kat és virágoztassuk fel. Legyen ez is ébresztője a katolikus
öntudatnak, összekötő kapocs a lelkipásztorok és hívek között.
Azok a hívek, akik kezébe nem kerül katolikus napilap, ebből

értesüljenek a világegyház és az egyházmegye sorsáról.
Tisztelendő Testvérek! Tíz esztendőnek sok gondja felett együtt

virrasztottunk. munkáját együtt végeztük. A püspök és a papság
viszonyát is kifejezik az Üdvözítő szavai: Manete in me et ego in
vobis6 Go. 15,4). Nekünk együtt kell maradnunk. Ez a siker titka.
Idem sapite, pacem habete. A béke fejedelme, akinek eljövetelét
várjuk, adja meg ezt nekünk.

Vác, 1929. december 19. István püspök
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