
Hierarchia kötelessége az Egyház jelen nehézségei közepette világos szá
munkra: a II. Vatikán i Zsinat tanítása szerint mindenkit arra ösztönözn i, hogy
tisztelje és nagyra ér tékelje a lati n Egyház eme egyedülálló kincsét , a kon
szekrált cölibá tust; világosan és határozottan tanitani, hogy a tökéletes tiszta
ság nagylelkü gyakorlása nemcsak hogy lehetséges, hanem öröm és szentség
forrása; mindenütt megismertetni és megteremteni azokat a feltételeket,
amelyek a tisztaság gyakor lásához elengedhetetlenek. Mi magunk már többIz
ben kifejeztük véleményünket a papi cö lib átussa l kapcsolatban. Jól tudjátok,
hogy .Sacerdotali s coellbatus " eimmel külön enciklikát is szentel tOnk a
témának. Ebben a körlevélben válaszoltunk azokra az ellen vetésekre, amelyek
a kérdés körül felmerülnek. Kitértünk rá néhány levelünkben is. amelyeket
a közelmútban Biboros Úrhoz írtunk, és legújabban december 15-én, a Bíbo
rosi Kollégiumhoz intézett beszédünkben is . Úgy érezzük, hogy magatartásun
kat helyeslik püspöktestvéreink. Mindenesetre az Egyház irán ti felelősségünk

tudata diktálja e magatartásunkat : hüségesek akarunk lenni a Zsinat tanlt ás á
hoz; továbbá felelősek vagyunk a [ öakarat ú emberek e lőtt ls; ezek megértik,
hogy napjainkban. amikor a közéletben és magánéletben az erkölcsi hányat
lást segítik elő bizonyos erők , milyen fonto s szerepet játszik a lati n Egyház
évszázados tanúságtétele, a papoknak és a szerzeteseknek megszentelt cöli 
b átusa . Ti sztelendő Testvérek. meg vagyunk győződve arról , hogy akár doktri 
nális, akár egyházfegyelmi kérdésekben azzal teszitek a legjobb szolgálatot
papjaitoknak és híveiteknek a jelen pillanatban - különösen a hamarosan
megnyiló lelkipásztori zsinaton - . ha a vita tott kérdésekben világosan, hat á
rozottan az egyetem es Egyház álláspontját teszitek magatokévá. Az egyenes
lelkek hálásak lesznek , ha megerősítitek őke t hitükben és egyházszerete tük 
hen. I:s a Legfőbb Pásztor , Episcopus animar um vestrarum (1 Pét 2,25) , aki
tanúja szenvedésteknek és érdemei tekne k, a jó és hüséges szolgáknak fenn
tartott jutalomban részesít bennete ket. Ezekkel az érzelmek kel adjuk Rátok
és kedves hollandiai gyermekeikre. nagy-nagy szeretett el, apostoll áld ésunkat" .

HANAUER A. ISTVAN PDSPUK SZDLET~S~NEK CENTENARIUMA (1869-1969)
(Bánk József püspök 1969. dec. 21-i körleveléből)

István püspök, "ha élne, most decemberben töltené be a sz ázadtk ével.
Szükségesnek tartom, hogy e szép jubileum kapcs én róla megemlékezzek,
életének és munkásságának rövid jellemzőlt mindnyájunk tanulságára Itt
közzé tegyem .

Hanauer A. István 1869. december 28-án született Pápán. Szülei jómódú
vaskereskedők voltak. A gimnilziumi tanulm ányokat a kalocsai jezsuit a Inté 
zetben végezte . Mint a veszprémi egyházmegye klspapl át püspöke az lnns-

80



brucki Canisianumba küldötte. itt letett szigorlatainak szép sikeréről hosszú
évek után ls beszéltek. Fölszentelése után a veszprémi . majd a budapesti
Központi Papnevelő Intézet lelki igazgatója lett. Nagy feladat várt rá: tudo
mányosan képzett. mély hitből élő . Imádságos. eucharisztikus új papi nemze
dék nevelése . •Lelki vezetésre - szokta mondani - a hittudomány minden
ágában. elsősorban a dogmatikában . az erkölcstudományban, a Szentirásban
és a vallásos irodalomban otthonos és forró lelkiséggel megáldott pap vállal
kozzék."

A lelkiélet vezetésében éles szern ű, bizalmat keltő. a kispapi lélek prob
lémáinak oldozgatásában nyugodt és mélyreható mesternek bizonyult.

Az Eucharisztia tiszteletének széleskörű terjesztése a fővárosban és az
országban kapcsolatba hozta Hanauer Istvánt Kanter Károllyal. a budapesti
Központi Oltáregyesület első igazgatójával és Glattfelder Gyulával. a későbbi

csanádi püspökkel . akinek örökségébe lépett az Eucharisztikus Papi Társulat
országos Igazgatói tisztségében.

Azután a budai Szent Imre kollég ium igazgatój a lett. majd veszprémi ka
nonok és irodaigazgató .

A váci püspöki székben

Veszprémi beosztásában érte őt a püspöki kinevezés : XV. Benedek pápa
a Csáky Károly Emánuel halálával megüresedett váci egyházmegye élére
állitotta 1919. szeptember ts-én. Rott Nándor püspök konszekrálta őt október
5-én. István püspök székfoglalása előtt Rómába zarándokolt, hogy Péter sír
jánál főpásztori munkájához kegyelemért imádkozzék. Vácra 1919. december
19-én érkezett. Súlyos válságban vette át a területileg ugyan érintetlen, de
a háború problémáival megterhelt egyházmegye vezetését. A hatalmas alfóldl
részen a testi és lelki elhagyatottság sirt feléje, Budapest környékén pedig
a gomba módra szaporodó új települések, külváro sok lelki ellátásának prob
lémája.

Papi utánpótlás aIIg volt az egyházmegyében. A régi és korszerutlen pap
nevelő Intézetben két kispapot talált csak. Ez a következő négy évben már
huszonnégyre szaporodott.

Első kötelességének tartotta, hogy papjait és egyházmegyéjét minden
problémájával megismerje. Döntései mindig e közvetlen megismerésből fa
kadtak.

Az Alföld nagy tanyavIlágának lelki gondjain - az új tanyaközpontok
kialakításának megfelelően - új templomok. plébániák létesltésével segitett.
megosztva a hatalmas határral rendelkező városok plébániáit. István püspök
hosszú és kltart ö munka után megelégedéssel mondhatta élete végén: aIIg
van tanyai lakó. aki 4 - 5 kilométerre ne találna templomot, kápolnát vagy
misézésre is alkalmas Iskolatermet.

Újjáteremtő munkájához, az áldozatok vállaláséhoz új szellemű papokra
volt szüksége. Ennek alapföltétele a korszeru papnevelő intézet fölállItása
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volt. Javadalma helyreállftásával egyidőben hozzá is fogott az új papnevelő

épftéséhez. Fönntartásának fedezetére a Szentszék engedélyével, a püspöki
javadalom terhére alapf tott kanonoki stallumok betöltését szüneteltette. Igy
jött létre sok áldozattal a cella-rendszerű . központi fútésú hatalmas épület
tömb, István püspök legnagyobb alkotása . Az intézetet bölcs pedagógia i
szabályokkal látta el. A papnévelés és papképzés magas szintjének fönn
tartásához alkalmas nevelőket és tanárokat választott ki a papságból. Maga
sabb kiképzésükre a budapesti, bécs i, római, innsbrucki és egyéb külföld i
egyetemekre küldte őket. A papnevelő intézet volt szemefénye. Gondoskodott
zavartalan múködéséról , arra forditotta javadalma bevételeinek nagy részét.

Ezenkfvül a székesegyházát nemes vakolattal rendbe hozatta , az első

világháborúban eltört Roskoványi-harangot ugyanakkorával pótolta, első szent
királyunk, az egyházmegye alapftó szent királyán ak emlékét bronz-szoborral
megörökítette, székházát rendbe hozatta, a nagy ebédlőt múvészlleg kIfest
tette, megörökítve benne Migazzi biboros és saját maga alkotásait. Gazdasági
alkalmazottalnak fizetését, nyugdíját rendezte . Minden tettével igyekezett
megvalósftanl püspöki jeligéjét: . Non mlnlstrari sed mlnlstrare." Egyház
megyéjének csakugyan szolgája volt. XI. Plus pápa ezért is méltányolta érde
meit pápai trónállól kitüntetéssel.

Egyházmegyéjének gondozása szívének állandó problémája volt. Látta o
hibákat, de látta a buzgók törekvéseit, eredményeit is és figyelembe vette
azokat. Mindenütt érvényt szerzett az Egyházi Törvénykönyv előfrásainak.

VIsszaállItotta a világháború Idején elhanyagolt kerületi gyúléseket és gya
korlati Irányelvekkel látta el azokat. Szerfölött fontosnak tartotta az lsten
igéjének komoly hirdetését, a népmissziókat és a papi önképzés t, mert a
L1ppay György érsekprlmás által 1651·ben feljegyzett régi közmondás: , A jó
pap holtig tanul ' - örök igazságot őrizett meg számunkra .

Nagy hatással volt az egyházmegye hitéletének és a papi tegyelemnek az
előmozdftására a két E g y h á z m e g y e i Z s I n a t, amely az egész egyházi
életre kiterjedő határozataival mindmáig mintául szolgált más magyar egyház
megyéknek is. Előírta a s t á t u s a n i m a r u m vezetését, hogy a lelki
pásztor ellenőrizze hívei vallási és csal ádi életét. t:vvégl beszámolói, nagy
bőjti szózatai felmérték az elért eredményeket és feltárták a még megoldásra
váró kérdéseket.

Nem volt a szó megszokott értelmében h i t s z ó n o k , de beszédeinek,
körleveleinek , sz özatalnak , nagyböjti pásztorleveleinek gondos kidolgozása ,
belső tartalma, idószerúsége, gyakorlatlassága. eredetisége sok ünnepelt
szónok szfnvonala fölé emelte. Buzdftott, elismert és rendelkezett . Osszegyúj 
tött irásai az egyházmegye, sőt az ország vallási és múvelődésl történetének
húséges tükre és történeti forrása. Egyébként szeltdlelk ü. kissé tartózkodó,
zárkózott, de szeretetreméltó és vonzó egyéniség volt. Minden jóakaratot,
okos kezdeményezést elismert. Megértő volt lelki válságban vergódő papjai
iránt . Magához hivatta és meghallgatta őket. Oszinte javulás esetében örökre
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elfeledte múltjukat. Többször mondotta: . Igy nem egy papot a legbuzgóbbak
közé emeltem."

Eletének végső napjai a kimerült, a munkában felőrlődött ember képét
nyújtották. A feszületet tartva kezében jelent meg az Úr Jézus ítélőszéke

előtt, amikor 1942. január 15-én az örökkévalóságba költözött. Tudta, hogy
Jézus ügyéért dolgozott. Hanauer Arpád István váci püspök az lsten trónja
el őtt imádkozik egyházmegyénkért, papjal ért . akiket annyira szeretett. Nagy
örökséget hagyott ránk alkot ásalban. írásaiban és rendeleteiben, élete pél 
dájában: . Defunctus adhus loquitur." Ezért hálás kegyelettel őrizzük meg
emlékét.

PAPI JUBILEUMOK

GY~MÁNTMIS~K

5zuchy Emil az eperjesi görögkatolikus egyházmegye cimzetes kanonoka
január 3-án Pozsonyban mondotta gyémántmiséjét. Mint Iró Eörl Urs néven
szerepelt.

Bán János győri egyházmegyés c. apát, őrkanonok január zt -én ünnepelte
9yémántmlséjét.

ARANYMISE
P. Takács Gábor a Katolikus Magyarok Vasárnapja főszerkesztője decem

ber 23-án 12 6rakor mondotta Youngstownban aranymiséjét. Csíksomly6t61
az amerikai új Cslksomly61g százak és százak emlékeznek örömmel a mindig
szelid és vidám Gábor atyára. E szép jubileum alkalmából még nagyobb
szeretettel ünnepelnek vele és Imádkoznak érte . Itt a tengeren innen nem
felejtkeztek el arr61 az Id őr ől sem, amikor mint a wörgll magyarok lelkésze
annyi nélkülözés közt vigasztalt, bátorított és emelte fel a csüggedOket.

Aranymiséjén kézvezetője egykori tanítványa Szöcs Dénes atya volt. A
messze DeWittbOI Mandl Maximus atya a magyarországi ferencesek képvi
seletében jött el és a zárda főnökével Mészáros György atyával segédkezett
a misén . A szentbeszédet Dénes atya mondta .

Valaki Erdélyben járt a nyáron és meglátogatta Márton Aront, Erdély püs
pökét. Az ősz püspök nagy szeretettel emlékezett meg Gábor atyár61 és kül
dött neki jó bort a saját borából: az ő Gábor testvérének - mint mondotta .
Dénes atya most adta át a szeretett erdélyi főpásztor üzenetét és borát.

A csiksomky61 Szűz Anya áldja, védje és éltesse erőt adva további munká
jához a j6 Gábor Atyát. Ezt kivánják a nagy világban szétsz6rt és jubilál6 lap
ját olvas6 paptestvéreI.
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