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és zsoldosok által fogságban tartott papról szólt, aki végül meggyóntatja
az egész társaságot, rendezi a rendezetlen házasságokat, mielőtt fogvatar-
tói csatába mennek. Különösen kihangsúlyozta egy pap elrablásának és
fogva tartásának »bűnét«, ami végül mindenkinek – magának a papnak is
– nagy lelki javára vált.24

Ezután mindannyian a szentáldozáshoz járultunk. (…) Milyen rendkí-
vüli karácsony éjszaka!”

♦ ♦ ♦    SZABÓ BARBARA

A Szent Rókus-templom harangszentelése 1926-ban

1926. május 16. Egy szép, tavaszi vasárnap délelőtt készült régi fotó a pesti
Szent Rókus-templom Historia Domusának lapjain. Alatta a következő fel-
irat olvasható: „Dr. Csernoch János hercegprímás 1926. május 16-án szente-
li meg az új harangokat. A szentelési imák végzésénél dr. Meszlényi Zoltán
titkár  áll  előtte.”1  Az eseményt  az utókor számára gondosan megörökítő
személy talán nem is sejtette, hogy a Historia Domusba illesztett kép köze-
pén látható érseki titkárt egykor a boldogok sorában tisztelhetjük. A kép csu-
pán egyetlen pillanatot őrzött meg számunkra. A korabeli sajtó, a levéltári
anyag és más rendelkezésünkre álló irodalom segítségével azonban megele-
venedhet számunkra ez az ünnepi esemény. 

Az egyházközségi tanács 1925. december 16-án új harangok és zászló be-
szerzését határozta el. Az I. világháborúban elvitt, ágyúkká öntött harango-
kat újakkal pótolták, hogy az egyetlen megmaradt régi kis lélekharang mel-
lett újabbak gazdagítsák a liturgiát.2  Ez a legkisebb harang lehetett az 1763-
ból való Landmünzer Gáspár-féle harang.3 Az 1925. december 16-i képvi-
selőtestületi  ülésen a harangok beszerzésére vonatkozó írásbeli  indítványt
bajánházi Dr. Baján Ferenc budapesti ügyvéd nyújtotta be.4  Az ő elnöklete
mellett létrejött egy szűkebb körű harangbizottság, valamint 1926. február
11-én egy nagyobb harangbizottság is alakult szintén Baján Ferenc vezetésé-
vel. Szlezák László budapesti harangöntő mester pályázatát fogadták el, aki
24 Az 1963-as éjféli mise prédikációjából mindössze féloldalnyi  szöveg maradt fenn, amely nem

tartalmazza az említett anekdotát. Vö. MMAL, 051/a doboz.
1 Budapest, Szent Rókus Plébánia, Historia Domus. 
2 Budapest Főváros Levéltára, IV. 1420. d. 3. doboz, 18. A Szent Rókus egyházközség új harangja-

inak és zászlójának beszentelésekor kiállított emlékirat (1927) (a továbbiakban: BFL, Emlékirat)
3 HORVÁTH Alice, A Szent Rókus Plébánia, in A katolikus Budapest I. Általános történeti szempon-

tok. Plébániák (szerk. BEKE Margit; Budapest 2013) 610-621. 618. 
4 BFL, Emlékirat.
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három ércharang öntését vállalta, a toronyban lévő régi harangot pedig át-
vette és beolvasztotta.5  1926. április 9-én az új  harangok öntésénél jelen
volt:  budatétényi  dr. Vály Ernő, Rogátsy Kálmán, dr.  Ádler-Rácz József,
Khayll Elemér és bajánházi dr. Baján Ferenc, akik „személyesen is meggyő-
ződtek arról, hogy Szlezák László harangöntő mester a legnagyobb gondos-
sággal és szakértelemmel végezte feladatát”. Nyolc nap múlva a harangok
teljesen elkészültek, és kiállították azokat az 1926. április 17-én megnyílt
Nemzetközi Áruvásáron. Gyönyörű kivitelükről és szép hangjukról elisme-
rőleg nyilatkozott a közönség. 

A szentelés ünnepére díszes meghívót küldtek ki az egyházi és katonai
felsőbb hatóságoknak,  a  főváros polgármesterének és tanácsának, a  többi
egyházközségek  elnökségének,  saját  egyháztanácsuk,  képviselőtestületük
tagjainak, a Credo és Szent Margit Egyesületek tagjainak, a Szent Rókus
Kórház igazgatójának, orvosi testületének és másoknak. A templom melletti
kereszt előtt egy díszsátorban a harangokat már két nappal a szentelés előtt
kiállították. Szalagokkal díszítették őket: a Szent Rókus-harangot a főváros
színeivel, a Szent Istvánt ábrázolót nemzeti színekkel, a Szent Antal képét
viselőt pedig a pápai színekkel.6  A harangszentelést Csernoch János herceg-
prímás végezte 1926. május 16-án,7  aki e feladatot „a legnagyobb örömmel

5 BIRÓ Aurél,  A budapesti Szent Rókus Egyházközség harangjainak és zászlójának megszentelése
(1926. május 16.), in Magyar Sion 5 (2011) 2/291-294. 291-292.

6 BFL, Emlékirat.
7 SCHOEN Arnold, Budapest székesfőváros kórházainak és emberbaráti intézményeinek kápolnái, in
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vállalta  el,  sőt  hangsúlyozta,  hogy  azt  feltétlenül  a  maga  számára  tartja
fenn”.8  Az ünnepi szertartás, melyen a bíboros hercegprímás megáldotta az
egyházközség új zászlóját is, vasárnap délelőtt fél tízkor kezdődött. A jeles
esemény  fővédnöke,  nagybányai  Horthy  Miklós  kormányzó  neje  családi
okok miatt nem tudott jelen lenni. Képviseletével az egyházközség világi el-
nökének nejét, budatétényi Vály Ernőnét bízta meg. Az ez alkalomra készült
Szent  Rókus-  és  Magyarország  Nagyasszonya-képpel  és  felirattal  ellátott
zászló megszentelése szintén ezen az ünnepen történt. A templom előtti teret
cserkész- és rendőrkordon vette körül. Itt voltak a felszentelendő harangok a
díszsátor mellett előkészítve. Sokan vettek részt az ünnepségen a templom
előtti  téren.  A  környékbeli  házakat  zászlókkal,  szőnyegekkel  díszítették.
Csernoch bíboros pontosan fél tízkor érkezett meg dr. Meszlényi Zoltán pá-
pai kamarás, prímási titkár kíséretében. A főpásztort a papság és az egyház-
község vezetősége fogadta, a templomba kísérte, majd onnan a díszsátorhoz,
ahol elkezdődött a harangszentelés szertartása. Ennek keretében a hercegprí-
más a „Szent Rókus”, „Magyarok Nagyasszonya” és „Szent Antal” nevet
adta a három új harangnak. A haranganyák mellett az egyházközség fiatal
úrileányai voltak a koszorúsleányok.9  Ők a harangok mellett álltak: Ádler
Mariska, Beján Ida és Jolán, Wintermantel Teréz, Lengyel Ilonka, Burgh Ju-
dith. A zászlóanya, dr. Vály Ernőné két oldalán Vály Mariska és Klára vol-
tak a koszorúslányok.10 

A harangszentelés után következett az egyházközség díszes új zászlójá-
nak megáldása. A szertartás végeztével a hercegprímás a hölgyek és az egy-
házközség vezetőségének kíséretében a díszsátorba vonult, ahonnan beszé-
dében  méltatta  a  harangok  és  a  zászló  jelentőségét,  valamint  köszönetet
mondott mindazoknak, akik az új harangok beszerzését lehetővé tették. Az
egyházi szertartás elvégzését Vály Ernő világi elnök köszönte meg a herceg-
prímásnak, aki ezek után átadta az új harangokat a főváros képviselőjének.
Miután megtörtént a zászlószegek beverése, az új harangokat a katonazene-
kar hangjai mellett húzták fel a toronyba. Ezután a kis templomban Tihanyi
Károly prépost-plébános ünnepi misét mondott, miközben a parkban felállí-
tott  oltárnál  az  egyházközség  egyházi  elnöke,  Pulai  István  segédlelkész
mondott csendes szentmisét. Délben díszebéd volt az Országos Tisztviselő
Kaszinóban, amelyen a bíboros is jelen volt. Az elhangzott köszöntő után a
hercegprímás  örömét  fejezte  ki,  hogy ezen  az  ünnepségen  részt  vehetett
amerikai nagy útja előtt.11 Az ünnep fényét emelte a szép zene: a főpásztor

Tanulmányok Budapest múltjából.  VII. Budapest Székesfőváros Várostörténeti Monográfiái 11
(szerk. Némethy Károly – Budó Jusztin; Budapest 1939) 11-40. 20. 

8 BFL, Emlékirat.
9 Uj Lap 25 (1926) 110/1. 
10 BFL, Emlékirat.
11 Uj Lap 25 (1926) 110/1. 
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az „Ecce Sacerdos Magnus” hangjaira vonult be a templomba. Az ünnepi
szentmisén az énekkar Dubrovay László karnagy vezetésével Kemter d-moll
miséjét énekelte, majd a harangok ünnepélyes megszólalása után a zenekar a
Himnuszt játszotta.12

A képen látható Csernoch János bíboros éppen a harangszentelési imákat
mondja.13 A Szent Rókus-templom harangjainak szentelése a chicagói Eu-
charisztikus  Világkongresszus  előtt  életének  egyik  utolsó  állomása  volt.
1926. május 15-én, szombaton délután hat óra körül érkezett Budapestre –
néhány napi tartózkodásra –, hogy másnap délelőtt felszentelje a harango-
kat.14 Miután  visszatért  Esztergomba,  amerikai  útjáig  már  nem vett  részt
semmiféle egyházi eseményen.15 A Szent Rókus-templom harangszentelésén
készült fényképen a Csernoch bíboros előtt a harangszentelési imákat tartal-
mazó könyvet Meszlényi Zoltán tartja, aki a főpásztortól 1926. január 30-án
kapta érseki titkári kinevezését.16 A fényképen alakja mély áhítatot, össze-
szedettséget, alázatot tükröz. A harangszentelési ünnepen senki sem sejthette
még, hogy önátadása Istennek és Egyházának egykor majd (1951-ben) vér-
tanúhalálában teljesedik be. A fényképen a virágokkal díszített három ha-
rang mögött a hat haranganya: Adler Rácz Józsefné, bajánházi Baján Fe-
rencné, Rogátsy Kálmánné, felsőkorompai Simonsits Andorné, Csantavéri
Törley Dezsőné és Wintermantel Józsefné látható.17 

Végezetül álljanak itt  Boldog Meszlényi Zoltán püspök szavai, melyek
1948. október 10-én egy olyan harangszentelés során hangzottak el, amely-
nek pontos helyét nem ismerjük. „A harangok hívnak minket, az élőket és
elkísérik szavukkal halottainkat. Hívnak bennünket élőket, mintha Isten sza-
vát közvetítenék. Valamikor Isten az Ószövetségben prófétákat küldött né-
péhez. Ezek az Isten emberei intették a népet, mutatták neki az igaz utat és
hívták vissza eltévelyedéseikből néha szelíd szavakkal, néha szent haraggal,
amint annyi esetben olvassuk a szent könyvekben. Hozzánk az Úr nem küld
prófétákat, de a harangszó olyan, mintha az Úr szava volna. Ha megfigyelté-
tek a  szertartást,  a  szentelő püspök megmossa kívül  és  belül  a harangot,
mintha csak azt jelezné, hogy ennek a holt anyagnak is, az ércnek, mikor Is-
ten szavát hirdeti, tisztának kell lenni minden földi piszoktól és salaktól. A
harang szava mindnyájunknak szól.”18

12 BFL, Emlékirat.
13 Budapest, Szent Rókus Plébánia, Historia Domus.
14 Uj Nemzedék 8 (1926) 109/8. 
15 Friss Ujság 31 (1926) 109/7; 8 Órai Ujság 12 (1926) 109/9. 
16 BEKE Margit, Boldog Meszlényi Zoltán Lajos püspök élete és halála (Budapest 2009) 62. 
17 Nemzeti Ujság 8 (1926. május 16.) 7. 
18 Alázatos szolgálat. Dr. Meszlényi Zoltán Lajos szentbeszédei (Budapest 2007) 322-323. 
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