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BEVEZETÉS 
 
 
 
A Magyar Királyi Aszódi Javítóintézet történetének vázlatos 

feldolgozását közzétettük a Kisváros a Galga mentén c. városmo-
nográfiában. Az 1884-ben, a felszámolt Aszódi Cukorgyár terüle-
tén, a fiatalkorú bűnözők nevelésére és a társadalomba való visz-
szavezetésükre szolgáló Intézet Közép - Európa első ilyen jellegű 
létesítménye volt. A fokozatosan, több lépcsőben kifejlesztett, zárt 
Intézetnek alaposan kidolgozott pedagógiai programja volt, 
amelyben kiemelt szerepet kapott a munkára nevelés. E célból 
ipari (kocsi-gyártó) műhelyeket létesítettek, valamint melegházi és 
szántóföldi földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak, il-
letve e területeken dolgoztatták a bírói úton beutalt növendékeket. 
Ugyanakkor az adott korban kiemelkedő szerepet játszott a vallá-
sos, az Isten hiten alapuló nevelés is. E feladat megvalósítására, 
elmélyítésére szolgált a templom. Az Intézet fokozatos fejleszté-
sének részeként került sor 1904 - 1906-ban a templom megépíté-
sére, majd 1906. június 26-án a felszentelésére. Ezt követően az 
intézet valláserkölcsi nevelésének a központja volt 43 éven át. A 
II. világháború után, a Rákosi Mátyás vallásellenes, kommunista 
diktatúrája idején, 1949 végén bezárták, majd 1960-ban felrobban-
tották az épületet. Az építőanyagot az Aszódi Járás Orvosi 
(SZTK) Rendelőintézete építésekor használták fel.  

Az elkövetkező évtizedek alatt a templom egykori létezése 
lassan a feledés homályába veszett. A rendszerváltást követően új 
politikai kurzus kezdődött, mely a vallásszabadságot nemcsak 
szólamként kezelte, hanem az emberi élet fontos részének tekin-
tette. Sőt! Ismét felismerték a vallás szerepét az ifjúság nevelésé-
ben. Ennek úttörő példája valósult meg 1990-ben az Aszódi  
Javítóintézetben, amikor a hitélet, a valláserkölcsi nevelés céljára, 
Szarka Attila igazgató kezdeményezésére egy Imatermet, majd ezt 
kibővítve Kápolnát létesítettek. 

Az egykori neogót, Jézus Legszentebb Szíve Templom „jog-
utódja” az a Marosi Izidor váci megyéspüspök által, 1990-ben 
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benedikált (megáldott) Imaterem, majd Kápolna, mely – akár-
csak templomelődje – nem csupán az Intézet dolgozóinak, növen-
dékeinek, hanem Aszód polgári lakosságának, különösen a város 
un. „Alvégén” élőknek a hitéleti központja lett. 

E két egyházi létesítmény történetét kívánjuk bemutatni abból 
az alkalomból, hogy Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök urunk 
engedélyével és áldásával az intézeti miséző hely felveszi a Jézus 
Szent Szíve Kápolna nevet. 

A szerző köszönetet mond mindazoknak, akik e kis írás meg-
alkotásában segítségére voltak: Dr. Gyurkovics István plébános 
úrnak, az egyházközségi levéltári anyag közrebocsátásáért, Szarka 
Attila igazgató úrnak sokoldalú támogatásáért, Kiss István ny. ne-
velőtanár úrnak, a Javítóintézet múzeumi gyűjteménye gondozó-
jának a témához kapcsolódó irattári anyag átadásáért, a feldolgo-
zásban nyújtott segítségéért, Lakos Mária Lujza nevelőtanárnőnek 
a sokoldalú adatszolgáltatásért, Dr. Klamár Zoltán (PhD) úrnak a 
fényképfelvételek közrebocsátásáért, s Varga Ilona szerkesztőnek 
az írás könyvvé formálásáért. 
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A TEMPLOM  
 
 

ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 
 
 
Nincsen arról hiteles ismeretünk, hogy az Intézet megnyitása 

és a templom felépítése között eltelt huszonkét évben hol és mi-
lyen körülmények között folytathatták a növendékek hitéletük 
gyakorlását. Feltételezésünk szerint az Igazgatóság valamilyen 
megoldást biztosított. Az Intézet zárt és egyfajta teljes önellátásra 
berendezkedett célkitűzése az 1900-as évek elejére jutott el arra a 
szintre, mely szerint az ekkor már több száz növendék és az inté-
zeti dolgozók hitéleti igényeinek a biztosítására, nemkülönben a 
valláserkölcsi nevelés megvalósítására, a fenntartó Igazságügyi 
Minisztérium templom építésére írt ki pályázatot. Mélyreható le-
véltári kutatás híján ennek a folyamatnak az írásos emlékeit nem 
ismerjük. Csupán azt tudjuk, hogy a templom tervezésére 1904. 
július 24-én Gesztesy Károly építészmérnök kapott megbízást. 
Feltételezésünk szerint Gesztesy mérnöknek több alkalmazottat 
foglalkoztató tervező irodája volt, mert egy ilyen nagyléptékű ter-
vet rövid időn belül csak így hozhatott létre. Ugyanis a megbízás 
és az építkezés megkezdése között eltelt bő egy hónap alatt kellett 
a tervet/terveket elkészíteni, elfogadtatni és a kivitelezőt megbíz-
ni. 

A XX. század viharos forgatagában nagy szerencse, hogy 
fennmaradt a templom Építési naplója, melynek segítségével a 
templomépítés majdnem minden fázisát végigkísérhetjük. Ebből 
megtudhatjuk, hogy a kivitelező vállalkozó Schreiber Gyula új-
pesti lakos volt. A Naplót a vállalkozó által megbízott, az építke-
zés kivitelezését irányító Benedicty József főmérnök vezette. Mi-
vel a munkálatokat az államkincstár finanszírozta, a 
felülvizsgálatot folyamatosan Gerle Mihály királyi mérnök vé-
gezte.  

Az építkezés kezdete, a munkatér átadása 1904. augusztus 31-
én történt. Az építkezés befejezési határidejének 1905. évet jelöl-
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ték meg, érdekes módon sem hónapot, sem napot nem kötöttek ki, 
pontosabban fogalmazva az adatokat a Naplóban nem tüntették 
fel. Az 55 (A/5) alkalmanként sűrűn teleírt, helyenként olvashatat-
lan vagy ma már kevésbé használatos és ismert kifejezéseket 
használó szövegű oldal mindegyikét természetesen nem ismertet-
jük, hanem csak a legfontosabb részeket, amelyből – más doku-
mentum hiánya miatt – jobban megismerhetjük a templom szerke-
zetét, belső és külső kiképzését. Nagyon figyelemreméltó az 
alkalmazott munkások összetétele és alkalmanként megnyilvánuló 
öntudatos viselkedése is. A Napló adataiból kitűnik, hogy több al-
kalommal meg kellett változatni a tervet, helyenként jelentős 
többletmunkát iktattak be, amit Schreiber Gyula minden esetben 
észrevételezett, sőt a felmerülő többletköltségeket is azonnal je-
lezte. 

A munkát szeptember 3-án kezdték volna, de esett az eső. 
Azután szeptemberben (napjelölés nélkül) a főszentély és a pince 
kivételével az alapokat kiásták és az alapozást 2/3 részben elvé-
gezték. A torony alapbetonozását is elkészítették, majd a falazási 
munkákat kezdték meg, és a „...lábazat felső végéig …„ elkészí-
tették. A mérnök megállapítása szerint a talaj kemény, agyagos 
„…teljesen hordképesnek találtatik”. Két alkalommal jelezték a 
munkáslétszámot is: * 

 
Pallér 1  Pallér   2 
Kőműves 10 Kőműves 18 
Állványozó   5 Állványozó 10 
Földmunkás    5 Földmunkás   5 
Napszámos  23 Napszámos 26 
Asszony  12 Asszony 23 
Fiú napszámos   6   
Összesen 56 fő Összesen:  90 fő 

 
* Itt jegyezzük meg, hogy amiként haladt előre a terv megvalósítása, úgy a 

munkáslétszám számbeli és szakmabeli összetételében is változások történtek. 
Tehát alkalmaztak kőműveseket, földmunkásokat, állványozókat, ácsokat, kő-
faragókat, bádogosokat, üvegeseket, festőket, villanyszerelőket, napszámosokat 
és irányító pallérokat. 
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Október hónap első felében mintegy 69 munkással a templom 
összes falait a földszinti padló alatti 15 cm magasságig felépítették 
és ráfektették „ …az elszigetelő aszfalt-kátrány lemezeket.” Köz-
ben a tervezett pince megépítését elvetették és a kiásott gödröt, 
betemették. Ezt követően több napig az esőzés miatt állt a munka. 
Ez idő alatt az üvegház (tehát ez a létesítmény is ebben az időben 
épült!) beüvegezését befejezték és folytatták a fűtővezetékek elhe-
lyezését.  

Az esős napok után a templom falazását végezték. Majd no-
vember 9-én rögzítik „ A templomnál a legfelsőbb falegyen – a to-
rony kivételével – mai napon eléretett.”  A munkáslétszámra szin-
tén két adatsorunk van: az egyikben 156 munkás (benne 38 
kőműves!), a másikban 63 munkás szerepel. Érdekes adat, hogy 
november 10. – 12. között a munka szünetelt, mert az összes mun-
kás sztrájkolt (!), november 14. – 19. között pedig a fagy miatt 
csak reggel 9 órától délután 4 óráig dolgozhattak.  

A következő, dátummal jelölt bejegyzés december 10.-e. Ek-
kor és a következő napokban a kőművesek a mellékkápolnák fala-
it húzták fel, majd a szentély és a főhajó ütközésénél a tűzfal épí-
tésével foglalkoztak. Az ácsok a főtemplom és a mellékkápolnák 
tetőzetének a bedeszkázásán dolgoztak. Munkáslétszám 61 – 43.  

Schneider Gyula vállalkozó figyelmeztette az építésvezető 
mérnököt, hogy a torony és az előfal felépítése mielőbb megtör-
ténjen, mert ennek hiányában egy nagyobb szélvihar elviheti a te-
tőt. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerződés ér-
telmében év végéig be kell fedni a templomot, tehát több munkást 
alkalmazzon. Bár adatolni nem tudjuk, de feltehetően sikerült a 
tervnek megfelelően a templom befedése. 

Az év végén (vagy 1905 elején? – dátum nincsen) a vállalkozó 
az alábbi bejegyzést tette: „Az építés tartama alatt eddig szüksé-
gessé vált költségvetésen kívüli munkákra vonatkozólag bátorko-
dom megjegyezni, hogy azokat a következő árakkal fogom vég-
számlámban elszámolni.” Ezt követően 19 pontban sorolta fel a 
pótmunkákat és az ahhoz kapcsolódó összegeket. Gerle felügyelő 
mérnök február 27.–én válaszolt erre, a felsoroltak közül egyese-
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ket méltányosnak tartott, másokon vitatkozott, a megegyezést nem 
rögzítették.  

A munkálatok folytatását március 3-án kezdték meg 51 mun-
kással. Tovább építették a tornyot, a templom belsejében a faszer-
kezeteken az ácsok, ezek festésén a mázolók dolgoztak, és megje-
lentek a kőfaragók is. Benedicty mérnök kidolgozta a tető 
eternitfedésének a technikáját, a felhasználandó mennyiséget és 
rajzban rögzítette a megoldásokat.  

Az egyre jobb idő jelentősen elősegítette a munkálatok előre-
haladását, ezért is március második felében 51 - 69 munkás fog-
lalkoztatásával a kőművesek az ablak-kőkereteket, a homlokzat 
fedőköveit, az ácsok a torony fedélszékét, a mázolók a mennyezeti 
falakat mázolták, megkezdték a főszentély boltozási munkálatait, 
a bádogosok a párkányzatok bádogmunkáit végezték el. 
Benedickty mérnök külön rajzos utasításokat dolgozott ki a meny-
nyezeten alkalmazott bordák elhelyezésére, valamint a főbejárati 
és a két kápolnabejáró lépcsőrendszerére. Időközben a sekrestye is 
elkészült.  

Így érkezünk el 1905. április 6-ra. Ekkor a vállalkozó a követ-
kező bejegyzést tette: „ Miután a templom mennyezet deszkabur-
kolatának színe még ez ideig nincs megállapítva, s minek követ-
keztében már ez ideig 4 heti késés állott be, mert az állást 
eltávolítani nem lehet, s a belső munkák készítése akadályozva 
van, már most ki kell jelentenem, hogy a befejezési határidőt nem 
tarthatom be, ebből kifolyólag minden felelősséget elhárítok ma-
gamról.”  E kijelentést követően ismételten 12 pontban rögzítette 
a pótmunkákat és a vele járó költségeket. Külön problémaként 
említette, hogy a megállapított elefántcsont szürke színű temp-
lombelsőre szánt festék jóval drágább az egyszerűbb színeknél. 
Mire Gerle mérnök idézi a szerződést, mely szerint „  A  főtemp-
lom mennyezetének  3 szori mázolása, megadandó színben 3 tó-
nussal van felvéve…” 

Április utolsó napjaiban 37 munkás dolgozott. A kőművesek a 
főhajó jobb és baloldalán felépített „imatermeket” vakolták, a bá-
dogosok a toronysisakot fedték be, a kőfaragók a protestáns ima-
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ház felett a balusztrád köveinek „után dolgozását” hajtották végre, 
a toronysisak alsó részén az eternitpala fedését folytatták.  

Május 12-én megérkezett a toronyóra. Pontos dátummal nem 
jelezték, de a kőművesek sztrájkoltak. Egy megjegyzésből meg-
tudjuk, hogy a két oldalkápolnát facement tetőzet borította, amely-
re kavicsréteget terítettek.  

Ezek után többször már nem jegyezték, hogy hány munkás 
dolgozott. A vállalkozó ismét a pótmunkákat összegezte 7 pont-
ban, amire a miniszteri felügyelő részletesen utasította a vállalko-
zót a különböző munkák elvégeztetésére. A vitatkozó jellegű, 
hosszas bejegyzésekből roppant nehéz a laikusnak megállapítani a 
további munkafolyamatokat. Ráadásul a naplóban tették közzé a 
bádogos munka részletes bemutatását, az eternitfedés felvételét. 
Közben közölték az egyes munkafeladatok teljesítését is, így pél-
dául a különféle kőfaragó és műkőmunkálatokat, a toronyóra elhe-
lyezését, nemkülönben a karborit padozati munka befejezését (júl. 
20.). Időközben a templombelsőben az állást szétszedhették, mert 
új állást készítettek, mégpedig Bay Alajos alvállalkozó segítségé-
vel, hogy a templomfestést befejezhessék. A villanyszerelők is 
megkezdték munkájukat, amikor is sok helyen vésésükkel a már 
kész részeket rondították el, amit a kőműveseknek kellett újra 
helyreigazítani. Augusztus 17-én a „református” templombelső 
munkálatait fejezték be. Az „izraelita imaterem” – feltehetően – 
az ezt követő napokban készült el. Komoly feladat volt a főhajó-
ban a karzatra felvinni az orgonát, amihez külön állványzatot ké-
szítettek. A Napló ezzel a munkafolyamattal ér véget. 

Egészen bizonyos, hogy még sok feladatot kellett megvalósí-
tani, amiről azonban nem maradt feljegyzés.  

Az épület felépítése után hátra volt még a templombelső be-
rendezése. Külön ki kell emelni az oltár és a szószék gótikus szer-
kezetének, valamint a 7 szobornak az elkészítését. Az ezzel fog-
lalkozó kutatók szerint ezek dél-tiroli faragómesterek munkája. 
Elmondás szerint a XIX.-XX. századfordulón az Osztrák-Magyar 
Monarchiában népszerűek voltak a tiroli mesterek munkái, több 
ausztriai és magyarországi templom díszítését végezték el. Családi 
rendszerben dolgoztak és meg lehetett állapítani az alkotások stí-
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lusáról, hogy mely családok voltak a készítők. A javítós templom 
oltárának a mestereit nem ismerjük, e témában való kutatással 
nem foglalkoztunk. A többi berendezés (padok, székek stb.) készí-
tőit sem ismerjük. Sajnos a templombelsőről kevés fényképpel 
rendelkezünk, és ma már nem élnek olyan személyek, akik a belső 
berendezésről hiteles és szakszerű felvilágosítást tudnának adni. A 
többi berendezésről és felszerelésről figyelmet érdemel az 1950. 
január 14-én és 1952. december 10-én készített két leltár. Ezek a 
leltárak ugyan több évtizeddel későbbi állapotot rögzítenek, mind-
azonáltal tükrözik, hogy a templom a liturgikus követelmények-
nek megfelelő felszereléssel rendelkezett. A protestáns, és izraeli-
ta imatermek berendezéséről, felszereléséről nem maradt fenn 
leírás, ezekről semmiféle ismerettel nem rendelkezünk.  

 
 

A TEMPLOM HASZNÁLATBA VÉTELE  
 
 
Az építési napló szerint a munkálatokat 1905-ben kellett befe-

jezni. Ez meg is történt, amiről Magurányi József aszódi plébá-
nosnak gróf Csáky Károly Emmánuel megyéspüspöknek írt leve-
léből értesülünk: „ Az aszódi magyar királyi javító intézeti 
templom remek kivitelű gót stílusban tornyostól együtt felépült, s 
most csupán a toronyóra alatti falazata és a belső berendezés dí-
szítésének a folyamata áll. Fölszentelése augusztus hó végén vagy 
szeptember elején a fegy- és javítóintézetek ügyében összeülő 
egyetemes kongresszus idejére vétetett tervbe.” A jelzett időpont-
ban azonban nem került sor a felszentelésre, melynek elmaradásá-
ról nincsen ismeretünk. Talán a belső berendezések (a faragott ol-
tár és szószék, a padok, stb.) nem készültek el időben? Az 
elmaradt feladatokat az 1905-ös év hátralevő részében és 1906 el-
ső felében pótolhatták, mert a templom felszentelésére 1906 nya-
rán került sor. 

Milyen templom várta az ünneplő közönséget? Csak a fenn-
maradt fényképek, és Aszód idősebb lakóinak visszaemlékezése 
segíthet bennünket a templom leírásában. A XIX.-XX. századfor-
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dulón az un. „historizáló” építészet számos nagyszerű alkotása 
maradt ránk. E műremekek felsorolásától és alkotóiktól eltekin-
tünk, inkább azt rögzítjük, hogy a középkori román, gót, rene-
szánsz művészeti stílusok felelevenítésével mintegy igazolták a 
magyarság millenniumát. Azt a tényt, hogy a magyar nép ezer éve 
él Európában, és ez a nemzet annyi viszontagság (mongol pusztí-
tás, 150 éves török uralom, orosz cári megszállás) után is él, és a 
Kárpátokkal övezett Magyarország az öreg kontinens szerves ré-
szét képezi, sőt ebben az időben éppenséggel dualista nagyhata-
lom (Osztrák – Magyar Monarchia). Az Aszódi Javítóintézet 
temploma Kelet-Nyugat irányú, homlokzati, égbenyúló, karcsú 
tornyával, ívelt ablakaival, továbbá tornyocskákkal gazdagon dí-
szített, az ég felé mutató, fából faragott oltárával és szószékével az 
építők, a gótikus építészeti stílus jegyeit alkalmazták, örökítették 
meg, ezért mondjuk az épületet neogót alkotásnak. 

Bár az épület stílusa a történelmi múltba vezet vissza bennün-
ket, mégis megépítésekor, sőt 54 éves fennállása alatt az Aszódi 
Javítóintézet temploma egyedülálló volt. Az épülettömb meghatá-
rozó része a középső traktus, a római katolikus hívek számára ké-
szült főoltár és főhajó, melyet a lépcsősorral kiemelt főbejáraton 
lehetett megközelíteni. Ugyanakkor a központi épülettömb két ol-
dalán, a főhajóval egybeépítve, de külön bejáratokkal két imater-
met („kápolnát”) is létesítettek, az egyiket (a templomhajó északi 
oldalán) a protestáns keresztény (református, evangélikus, unitári-
us), a másikat (a templomhajó déli oldalán) az izraelita növendé-
kek, hívek számára. A Magyar Királyi Aszódi Javítóintézetben te-
hát az ekkor bontakozó ökumenikus szellemiségnek megfelelően 
egy ökumenikus templomot építettek, amely majd egy évszázad-
dal megelőzte a korát. Ezzel kapcsolatban nem árt megemlékezni 
a XX. század elején megindult szellemi mozgalomról, nevezete-
sen a keresztény egység ima-nyolcadának kezdetéről, amit Paul 
Watson 1908-ban kezdeményezett és XV. Benedek pápa 1916-
ban hagyott jóvá. Az adott századfordulón az Osztrák – Magyar 
Monarchia törvényalkotási rendszerével, a XIX. század klasszikus 
eszmerendszerének, a liberalizmusnak a szellemében, a különböző 
népek és vallások békés együttélésének nem könnyű feladatát 



 14 

igyekezett megvalósítania. Ezzel mintegy példát mutatott Európá-
nak, amit azonban a „nemzetállam” bűvöletében élő nacionalista 
nagy- és kishatalmak nem ismertek el. Sőt! Az I. világháború után 
éppen a nacionalista elnyomásra és a népek szabadságtörekvései-
nek korlátozására hivatkozva robbantották szét a Monarchiát, 
csonkították meg Ausztriát, és – példa nélküli módon – különösen 
Magyarországot (Trianon!).  

A Javítóintézet templomának a felszentelési ünnepségére 
1906. június 26-án, jeles állami és egyházi tekintélyek részvételé-
vel, hatalmas tömeg jelenlétében került sor. A korabeli tudósítás 
csak a legjelesebb személyeket sorolta fel. Ebből tudjuk, hogy az 
állam képviseletében megjelent Imling Konrád  államtitkár,  
Kis Gyula és Richl Gyula miniszteri tanácsosok. Feltehetően 
Pest – Pilis – Solt - Kiskun vármegye, a Gödöllői Főszolgabíró-
ság, Aszód Nagyközség tisztségviselői, valamint a helyi és a kör-
nyékbeli notabilitások is részesei voltak e jelentős ünnepnek. A 
ceremónia állami főszereplői mellett az érintett történelmi egyhá-
zak jelesei végezték a szentelési és megáldási feladatokat. A sor 
élén Jung József, a váci egyházmegye segédpüspöke állott, aki 
főpásztori szentmisével szentelte fel a Jézus Legszentebb Szíve 
tiszteletére a templomot. A protestánsok részéről Szeberényi  
Lajos főesperes és Mándy Lajos esperes fölszentelő, míg 
Bárdy Pál és Tokay István lelkészek úrvacsora beszédeket 
mondtak. Az izraelita imaházi részt Dr. Adler Vilmos  hatvani fő-
rabbi áldásával vették használatba.  

Ettől a naptól kezdve az intézeti templomban rendszeresek 
voltak a szentmisék, az istentiszteletek, amelyeket a növendékek 
és az intézet alkalmazottai, valamint külön engedéllyel Aszód 
polgári lakosai látogatták. A templomi szolgálatot a helybéli pa-
pok és lelkészek végezték. Az Aszódi Római Katolikus Egyház-
községnek 1902-től nemcsak plébánosai, hanem káplánjai is vol-
tak. Ezek a következők:* 

 
*Csak azoknak a plébánosoknak és káplánoknak az adatait közöljük, akik 

az intézeti templomban is végeztek/végeztettek papi szolgálatot. 
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Plébánosok:     Káplánok: 
Magurányi József  1899 – 1910  Tordy Árpád 1906 – 1907  

Kopeczky József 1907  
Matkovics Sándor  1907 – 1908 
Csatáry Gusztáv 1908  

 Klacskó Géza 1908 – 1909 
Joó Antal  1910 – 1918  Mikla József  1909 – 1911 

Németh János 1911 – 1913 
 Széll József  1913 – 1914 

Kisznér Kálmán 1914 – 1915 
      Tímár Ambrus 1915 – 1918 
Tímár Ambrus 1918 – 1922  Krizsek János 1918 – 1919 
Dr. Bencsik Pál 1922 – 1924 
Szabados Gyula 1924 – 1928 
Tatarek Béla  1928 – 1933 
Dr. Wayand Miklós 1933 – 1944 Bartos Márton 1941 – 1944  

      Tarjányi László 0000 – 1944  
Dr. Dancsák Sándor 1945 - 1972  

 
Ismereteink szerint a Kormányzat és a Váci Egyházmegye, a 

váci megyéspüspök alá rendelve, önálló r.k. lelkészséget létesített 
a Javítóintézetben. Első és egyben egyetlen pap 1938-1950 között 
Vangel Imre volt. Vangel Imre 1948 nyarán megbetegedett. A vá-
ci püspök Deák Károly helyettes lelkészt rendelte Aszódra, akinek 
nemcsak a beteg intézeti papot, hanem Dr. Dancsák Sándor aszódi 
plébános munkáját is kellett volna segíteni. Mivel a kirendelt lel-
kész Aszódon nem végezte megfelelően papi hivatását, ezért a 
megyéspüspök áthelyezte Pestszenterzsébetre. Vangel Imre 1949-
tavaszára meggyógyult és ismét ő látta el az Intézet lelkészi fel-
adatait. 

Vangel Imre r.k. áldozópap papi esküjéhez híven mindvégig 
becsületesen és megérdemelt tisztelettel látta el hivatását, ezért 
életéről kicsit bővebb ismeretet nyújtunk. Sárospatakon, 1914. au-
gusztus 16-án született. Pappá szentelték Vácon, 1938. június  
26-án. Segédlelkész Örkényben, Szentesen, majd 1938 – 1950 kö-
zött Aszódon, a Javítóintézet lelkésze, közben (a háború alatt) egy 
évig tábori lelkész. Miután a Javítóintézetben bezárták a templo-
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mot, püspöke felmentette az intézeti szolgálata alól és Nagykátára 
helyezte segédlelkésznek (1950 – 1951). Egy év múlva Uri község 
plébánosa lett, ahol 1951 – 1974 között szolgált. Dr. Kovács Vin-
ce püspök, apostoli kormányzó 1962-ben, szolgálatainak elisme-
réseként tiszteletbeli esperesnek nevezte ki, majd püspöki taná-
csos lett. 1974-ben nyugdíjazását kérte és a székesfehérvári papi 
otthon lakójaként élte le életének hátralévő éveit. Vidám termé-
szetű pap volt, aki nyugdíjasként is készségesen vállalt helyettesí-
tő, kisegítő szolgálatot. Hirtelen halállal, 1984. október 28-án tért 
meg Teremtőjéhez.  

Az adott időben az Aszódi Evangélikus Gyülekezetnek két 
lelkésze volt, mégpedig Chugyik Pál (1904 – 1939) és Bogya 
Géza (1940 – 1964).  

Református közösség nem volt Aszódon, ezért alkalmanként a 
hévízgyörki református lelkészt kérték fel igehirdetésre. Az 1930-
1940-es években Székely Ödön teljesítette az Igazgatóság kéré-
sét.  

Az Aszódi Izraelita Hitközség rabbijai a következők: 
Schreiber József (1881 – 1918), Dr. Friedmann József (1920 – 
1921), Steiner Jakab (1924 - 1934) és Dr. Berg József (1934 – 
1944).  

 
A hitélet, a növendékek lelki gondozása – egészen bizonyosan 

– kezdettől fogva szerepelt az Intézet nevelési programjában. Kez-
detben az intézeti szervezeten, a „családokon” belül, majd a temp-
lom megépítése után a papok/lelkészek lelki gondozásával bővült. 
Magurányi József aszódi plébános 1906 őszén, a Kassai Magyar 
Királyi Javítóintézet lelkészétől megszerezte a kriminál - pedagó-
giai intézetek számára (is), püspökileg jóváhagyott tantervet, mely 
a következő: 

„ I. évfolyam: Katekizmusból a hittani rész, s a bibliai ószövet-
ségi történet. 
 II. évfolyam: Katekizmusból az erkölcstani rész, s a bibliai új-
szövetségi történet. 
III. évfolyam: Katekizmusból a kegyelemtani, s az egyházi 
szertartástan. 
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IV. évfolyam: Katekizmus egészen átismételve, s az egyháztör-
ténelem. 
Miniszteri rendelet van rá, hogy a vallástan a szakiskolák ren-
des tantárgya.” 
 
Jeles eseménye volt a Magyar Királyi Javítóintézetnek, amikor 

1916 őszén Csernok János, Magyarország hercegprímása tett 
látogatást Aszódon. 

 
Az első világháborúban, hadi célokra lefoglalták, elszállították 

Aszód evangélikus, római katolikus és a Javítóintézet templomá-
nak négy harangját. A háborút követő években mind az aszódi 
evangélikus, mind a római katolikus egyházközségekben, mind 
pedig a Javítóintézetben mozgalom indult a harangok pótlására. 
Az Intézetben gyűjtést, jótékony célú rendezvényeket tartottak, 
ám ezek bevétele 1927. decemberéig mindössze 1300 P volt, ami-
ből nem lehetett három harangot öntetni. Radics József intézeti 
igazgató ugyanis mindhárom keresztény (római katolikus, evangé-
likus és református) hívők közössége nevében szeretett volna egy-
egy harangot elhelyezni a toronyban. Ezért is kérte a helyi plébá-
nost és a protestáns lelkészeket, hogy mindhárman egy-egy felirat-
tal ékesítsék a harangokat, és majdan mindhárman szentel-
jék/áldják meg azokat. Ugyanakkor a fenntartó Igazságügyi 
Minisztériumhoz is fordult anyagi támogatásért.  

A „három harang” kérdésében Szabados Sándor aszódi római 
katolikus plébánosnak aggályai voltak. Hanauer János István váci 
megyéspüspökhöz írt levelében kifejtette a véleményét, mely sze-
rint a torony a római katolikus főhajó szerves része, egyébként is 
„ …Az elrekvirált harangok katolikusok voltak, nem is lehettek 
mások.”  Radics igazgató hiába érvelt, hogy a protestánsok is 
adakoztak a harangokra, a püspök válasza elutasító volt: „…Kath. 
Templomban más vallások szertartása szerint felszentelt harangok 
helyet nem nyerhetnek”. Ezt követően azt a következtetést is le-
vonta, mely szerint, ha ez nem megvalósítható így, akkor a ha-
rangszentelést nem engedélyezi. Az Igazságügyi Minisztérium és 
rajta keresztül Radics igazgató nem akart vallási ellentétet, ezért 
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úgy rendelkeztek, hogy a három harangot mindenféle egyházi 
szertartás nélkül helyezzék el a toronyba. 

Az Intézetben folyó vallásos nevelésnek, a templom szerepé-
nek a jelentőségét lemérhetjük egy olyan adatból is, hogy hány 
növendékkel foglalkoztak ezen a téren a papok, illetve a nevelési 
– oktatási – képzési feladatokkal megbízott alkalmazottak. Csupán 
egy év adatából is képet alkothatunk mindezekről: 1943. április 
23-án készült felmérés szerint az Intézet növendékeinek a száma 
799 fő, vallási megoszlása pedig a következő:  

 
római katolikus  574 fő 72 % 
görög katolikus     24  „   3 % 
ortodox         1  „  
református   143  „ 18 % 
evangélikus    28  „   3,5 % 
izraelita    29  „   3,5 % 

 
(Természetesen a jelzett időre Magyarország területe és népes-

ségszáma – a nemzetközi döntések értelmében - jelentősen növe-
kedett, a Felvidék déli részének, Kárpátaljának, Észak-Erdélynek 
és a Délvidéknek a visszacsatolásával. A növendékek tehát a 
megnagyobbodott Magyarország területéről érkeztek.) 

Befejezésül szólni kell arról a – templommal is kapcsolatos - 
koncepciózus Intézet-fejlesztésről, melynek során a régebbi lakó-
épületeket elbontották és helyébe 1915-ben, a jelenleg is látható U 
alakú épületegyüttest építették fel, a cour d’honneur délnyugat, a 
főbejárat, illetve a vasútállomás felé fordul. Így az 1910-es évek 
első felére kialakult az Intézetnek az a központi része, amelyet 
nyugat-északnyugat felől a műhelysor határolt, dél-délkelet felől 
az U alakú főépület, s a kettő között díszparkot létesítettek, mely-
nek tengelyében a vasútállomással szembeni főbejárati kaputól ki-
induló, sárga keramitkockákkal szépen kirakott belső út nyílegye-
sen vezetett a teret lezáró, a kis kiemelkedésen álló impozáns 
neogót templomhoz. 
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A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁN  
 
 
Dr. Wayand Miklós aszódi plébános és Tarjányi László, a Bp. 

Ferencvárosból érkezett káplán 1944. december 6-án az egyház-
község filiájában, Domonyban végezték hitéleti munkájukat, ami-
kor egy ellenséges gép bombatámadása következtében a ház, ami-
ben tartózkodtak, találatot kapott és mindketten meghaltak.  

Aszód pap nélkül maradt, a közeledő front miatt szóba sem 
jöhetett új plébános kinevezése, ezért a hivatalt Vangel Imre, az 
Intézet r.k. lelkésze vette át. Adminisztrátori munkáját a legkriti-
kusabb hónapokban lelkiismeretesen ellátta, mindaddig, amíg 
1945. májusában Dr. Dancsák Sándor nem kapott kinevezést az 
aszódi plébánosi tisztségre. Vangel atya továbbra is az Intézet lel-
késze maradt és a hadak elvonulása után a legelső feladata volt az 
intézeti templomnak a rendbe tétele. Ugyanis a front ideje alatt je-
lentős sérüléseket szenvedett az épület, melyről ugyan nincsen 
részletes feljegyzés, de mind a hadi cselekmények, mind pedig az 
Intézetet hosszú ideig megszállva tartó szovjet katonaság (város-
parancsnokság) sok kárt okozott mind az intézeti épületekben, 
mind pedig a templomban.  

A templom felújításáról egy levélváltásból értesülünk. Felte-
hetően Vangel Imre jelentette Dr. Pétery József váci megyéspüs-
pöknek a munkálatok befejezését, amiben dicsérően szólhatott az 
Intézet vezetőiről és az ott dolgozók áldozatkész munkájáról. 
Ugyanis Pétery püspök 1946. december 7-én kelt, 6365/1946. 
számú levelében örömét és elismerését fejezte ki, mely szerint „ 
…az intézeti alkalmazottak fáradságos munkával és nagy áldozat-
készséggel helyreállították, a legszükségesebb dolgokkal felszerel-
ték, és újból használhatóvá tették…” a templomot. Mindezzel el-
ismerték „…a természetfölötti erőket és a vallásos élet nevelő 
erejét.” Kéri az Istent, hogy kegyelemmel segítse az Intézet mun-
káját, „…mellyel sok veszélyes útra tévedt magyar ifjút tudjanak 
visszaadni lelkileg gyógyultan a társadalomnak a Haza javára.” 
A püspöki elismerő leiratot az Intézet igazgatóhelyettese, 
Czeglédi György 1946. december 18-én kelt levelében (148/1946. 
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sz.) hálásan megköszönte. Ebből az iratból tudjuk meg, hogy a 
felújított templomot 1946. április 15-én, ünnepélyes keretek kö-
zött adták át használatra a híveknek. A munkálatokról rendelke-
zünk egy további adattal is, mely szerint a „csatornarendszerű fű-
tés” (ez nyilvánvalóan egyfajta központi fűtést jelent) helyett csak 
a két kápolnában és a sekrestyében tudták a fűtést megoldani, 
mégpedig kályhák beállításával. Ennek nyilvánvaló oka nem a 
központi fűtési berendezés működés-képtelensége, hanem a hábo-
rú után még - hosszú ideig tartó - fűtőanyaghiány volt. 

A háború után az intézeti hitéleti munkát továbbra is Vangel 
Imre látta el, a templom 1949-ben történt bezárásáig, a lelkészség 
1950-es felszámolásáig. A II. világháború utáni viszonyokról az 
1947-ben Aszódra érkezett Kovács István gyógypedagógiai tanár, 
majd az Intézet Igazgatója feleségének, Pacsai Klára tanítónőnek 
írásbeli visszaemlékezéséből vannak ismereteink: „ A fiúk (az inté-
zeti növendékek – Szerk.) vallási életének a gyakorlása, és gyako-
roltatása akkor még zavartalan volt. Vangel Imre főtisztelendő úr 
vezetése mellett. A növendékeknek vasárnaponként – kötelezően – 
misét, istentiszteletet kellett hallgatniuk. A főépületből párosával 
mentek – nevelőjük vezetésével – a hitük szerinti templomrészbe, 
és helyezkedtek el a padokban. Az egyházi rendezvényeket a kör-
nyék lakosai is látogatták, méghozzá igen nagy számban. Minden 
este megszólalt a templom harangja figyelmeztetve: a békés nap 
elmúlására és az esti hálaadó imára. 1948-ban – húsvét előtt – 
még lelkigyakorlatot is tartottak a fiúk részére. Sőt! Többen meg 
is bérmálkoztak. Így történt meg, hogy a férjemnek 13 bérmafia 
volt akkor.” 

Vangel atya munkáját bizonyos korlátok között végezhette. 
Ezt bizonyítja az a válasz, amit az ő kérdésére adott az illetékes 
váci megyéspüspök. Vangel azt kérdezte Pétery püspöktől, hogy 
keresztelhet-e gyermekeket az intézeti templomban. Az 1948. feb-
ruár 6-án keltezett válasz: Nem, menjenek a templomba keresztel-
kedni. Azt nem tudjuk, hogy Vangel Imre miért kérdezett rá az in-
tézeti templomban való keresztelésre. Mindenesetre a püspöki 
válasz előtti időben történtek keresztelések. Erre utal a fentiekben 
közölt Kovács Istvánné visszaemlékezése: „  1948-ban megszüle-
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tett harmadik gyermekem: István. Őt még ott (mármint az intézeti 
templomban – Szerk.) keresztelték meg. A szép szertartást követő-
en – májusban – minden délután, mint újszülött babát, levittem a 
májusi litániára. Akkor még én sem sejtettem, hogy ő lesz az 
utolsó kisbaba, akit ott keresztelnek meg.”  

Fentebb közöltük, hogy – feltehetően – kezdettől fogva a 
templomi szentmiséket/istentiszteleteket és különféle liturgikus 
rendezvényeket nemcsak az intézeti növendékek, és az itt dolgo-
zók, hanem Aszód polgári lakossága is látogathatta. (Mindenek-
előtt az Újtelepen és az Intézet körüli utcákban lakó római katoli-
kus lakosság). A háború után azonban szinte kizárólagosan csupán 
a római katolikus hitélet eseményeiről vannak információink. 
Aszód zsidó lakosságát a haláltáborokban elpusztították, a növen-
dékek között is alig akadt ekkor zsidó vallású. A lényegesen ki-
sebb létszámú protestáns fiataloknak alkalmanként tartott a helyi 
evangélikus lelkész istentiszteletet, az evangélikus vallású alkal-
mazottak azonban rendszeresen az aszódi gyülekezet templomát 
látogatták. 

Természetesen – 1945 után – az Intézet sem kerülte el az or-
szágban történt gazdasági és társadalmi változásokat. A hitéletre 
épülő valláserkölcsi nevelés a baloldali, kommunista-ateista pro-
paganda hatására egyre jobban visszaszorult, jobbára csak a va-
sárnapi szentmisékre korlátozódott. Az iskolák 1948-ban történt 
államosítása után a hit- és erkölcstan tantárgy fakultatív lett. Ezt 
követően az ország élete – szovjet mintára – Rákosi Mátyás „egy - 
párt – rendszerű” kegyetlen diktatúrájába torkollott, ahol vallásos 
életre, templomokra nem volt szükség. Így azután a szép neogót 
templom kapuját is, 1949 végén egyik napról a másikra bezárták, 
és ezzel az intézeti hitélet, a növendékek vallásos nevelése az el-
következő négy évtizeden át tilalom alatt állt. 

Az alábbiakban közzéteszünk egy leltári jegyzéket, mely az 
1950. jan. 14-én felvett jegyzőkönyv részét képezte. Az átadási – 
átvételi aktuson jelen voltak: Rózsa Artúr főtiszt – gondnok, 
Vrangel Imre római katolikus lelkész és Fekete Erzsébet tanú, iro-
dasegédtiszt. 
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A Jézus Legszentebb Szíve javítós templom felszerelésének lel-
tára. 
„Felvéve: 1950. január 14. * 
 
Sor-
szám 

A leltári tárgy  
megnevezése 

Darab Megjegyzés 

1. Miseruha fehér 2 Fehér palást 
2. Miseruha viola 2 Viola palást 
3.  Miseruha zöld 1 Fehér 

dalmatica (?) 
4. Miseruha piros 2  
5. Miseruha fekete 1  
6.  Palást fehér 1  
7. Palást viola 1  
8. Birétum 2  
9.  Miseing 2  

10. Vállkendő 3  
11. Cingulus 3  
12. Karing 1  
13. Oltárterítő felső 2  
14. Oltárterítő alsó 1  
15  ? pendium hímzett 1  
16. ? pendium vászon 1  
17. Áldoztató rácsterítő készlet 2  
18.  Portakaró 1  
19. Szószék takaró 1  
20. Áldoztató kehely vérum 2  
21.  Szentség vérum 1  
22. Mise kehely 1  
23. Áldoztató kehely 1.  
24. Ostyatartó 1  
25.  Kehelyfedő 3  
26.  Kehelytörlő 10  
27.  Kéztörlő  12  
28. Kehelyabrosz 7  
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29. Oltárszegély 4  
30. Gyóntató stóla 2  
31. Fekete stóla 1  
32. Piros stóla 1  
33. Fehér stóla 1  
34. Stólakendő 13  
35. Asztalterítő 3  
36. Könyvtartó terítő 5  
37.  Kereszt lepel 2  
38. Szobor elő csipke 7  
39. Beteg ellátási felszerelés 1 

 készlet 
 

40. Sekrestye szekrény 1  
41. Térdeplő 1  
42. Kárpitozott szék 4  
43. Oltár csengő 1  
44. Jézus kép 1  
45. Halottvivő 1  
46.  Fémtálca 2  
47. Kelepelő 2  
48. Gyertya oltogató  2  
49. Baldachin  1  
50. Füstölő 1  
51. Tömjén tartó 1  
52.  Mise kancsó 2  
53. Csengős persely 1  
54.  Asztal (kicsi) 2  
55. Áldoztató tálca 1  
56. Misekönyv 1  
57. Gyászmise könyv 1  
58. Evangéliumos könyv 1  
59. Litániás könyv 1  
60. Szertartási könyv 1  
61. „Szent vagy uram” – kán-

tor könyv 
1  
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62. Szenteltvíz hintő 1  
63. Főoltár (7 szoborral) 1  
64. Oltár feszület 1  
65. Talpas feszület 1  
66. Misekönyv tartó 1  
67. Kánon tábla (3 részben) 1  
68. Leótábla 1  
69. Ministráns tábla 2  
70. Körmeneti kereszt 1  
71. Kézmosó edény 1  
72. Oltár gyertyatartó  12  
73. Örökmécs 1  
74. Húsvéti gyertyatartó 1  
75. Három  ágú gyertyatartó 1  
76. 13 ágú gyertyatartó 1  
77.  Kétkarú gyertyatartó 2  
78. Fali gyertyatartó 2  
79. Kézi gyertyatartó (storiás 

képekkel) 
 14  

80.  Fekete gyertyatartó 6  
81. Szószék 1  
82. Szentsír 5 szoborral 1  
83. Betlehemi oltáristálló, 22 

figura 
1 Összetörve 

84. Mária szobor talppal 1  
85.  Szent Antal  „      „ 1 Összetörve 
86. Templomi lobogó 2  
87. Harmónium 1  
88. Fali csengő 1  
89.  Feltámadt Krisztus szobor 1  
90. Fali szenteltvíz tartó  2  
91. Templomi pad (6 üléses)  11  
92. Toronyóra 1  
93. Harang 2  
94. Lélek harang 1  
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95. Szenteltvíz tartó kád 1  
96. Oltárkő 1  

 
*  A 96 tételt átvizsgálva azt feltételezzük, hogy ezek a római katolikus fő-

hajó és sekrestye felszerelését képező tárgyak. 
 
Mindezeken kívül fennmaradt két Átvételi elismervény, mely-

ben a templom különböző tárgyait helybéli személyek, aláírásuk-
kal igazolva átvettek. A jegyzékből nem derül ki pontosan, hogy 
kik, mely tárgyakat vették át. Továbbá azt sem tudjuk meg, hogy 
milyen jogcímen vették át azokat. A szöveg ugyanis így szól:  
„Alulírottak elismerjük, hogy a mai napon a fiúintézettől a fenti 
templom részére az alábbi felsorolt tárgyakat átvettük.”  Az egyik 
lapon van egy dátum: IX. 16., de hogy melyik év, azt az elismer-
vényekből nem tudhatjuk meg. Arról sincsen tudomásunk, hogy 
melyik az a „fenti”  templom, amelynek a részére átvették és való-
ban át is adták-e a tárgyakat? 

E tanulmány írásakor előkerült egy másik jegyzőkönyv is, 
mely szintén a javítós templom felszerelésének tárgyait sorolja fel. 
Amiért ezt a jegyzőkönyvet is szó szerint bemutatjuk, az a kelet-
kezés dátumára vonatkozik. Más iratból azt is megtudtuk, hogy ez 
a jegyzőkönyv eljutott az Egyházmegyei Hatósághoz, ahonnan – 
feltehetően (az iratot helyben nem találtuk) – utasították Dr. 
Dancsák Sándor plébánost a tárgyak elszállítására. Dancsák plé-
bános 1953. jan. 23-án kelt, a Váci Püspökségre írt válaszlevelé-
ből kitűnik, hogy számára roppant nagy gondot jelentett a padok 
szétszedése, egyáltalán az egész berendezés elszállítása. Nincs 
pénze az Egyházközségnek – írja – ő pedig a kongrua (a papok fi-
zetését kiegészítő államsegély) nélkül szinte tengődik. Beszámo-
lójában leírja, hogy néhány fiatalt sikerült nagy nehezen rávenni, 
akik a padok egy részét szétszedték és azt a parókiára szállították. 
Azt is megjegyezte, hogy az oltár szétszedéséhez állványzat kell, 
ahhoz nem mer hozzáfogni. S végül arra kéri feletteseit, hogy le-
gyenek türelemmel.  

Az intézeti templom berendezésének az elszállításáról több hi-
telt érdemlő dokumentum nincsen. Az biztos, hogy ezek a tárgyak 
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végül is (valamikor? – a pontos dátumot nem ismerjük!) a r.k. 
kántorház és plébánia padlására, raktárába kerültek, amit Regőczi 
István Az Isten vándora c. könyvéből tudtuk meg. Továbbá azt is, 
hogy ezeknek egy jelentős része, mindenféle leltár, átadási-
átvételi jegyzőkönyv nélkül az 1955-1956-ban felépült domonyi r. 
k. templom alapfelszerelését alkották. A két harang közül az egyik 
a domonyi templomba került, a másik az Intézetben maradt és je-
lenleg a Kápolnában helyezték el, csendítésével kezdődnek a 
szombat esti szentmisék. A lélekharang hosszú évtizedeken át az 
aszódi templom karzatfeljárója alatt várta újbóli „szolgálatba lépé-
sét”. Erre 2000-ben került sor, amikor a város temetőjében fel-
épült az új ravatalozó. Ekkor az Egyházközség a városnak ajándé-
kozta, és azt követően ez a harang búcsúztatja utolsó útján a 
meghalt aszódiakat. 

 
„ Jegyzőkönyv 
Készült Aszódon a Munkaerőtartalékok Hivatala 200. sz. 
iparitanuló intézetében 1952. december hó 10.-én az intézet nyil-
vántartásában lévő templomi berendezés és felszerelési tárgyak 
bizottsági átadása és átvétele alkalmával. 
 
Jelen vannak: az MTH. Központja részéről Major Mihály könyve-
lő, a váci Püspöki Hivatal részéről dr. Dancsák (Béla*) Sándor 
helybéli plébános, az iparitanuló intézet részéről Kovács István és 
Rónai Gyula vezetőgondnok. 
 
Major Mihály MTH. Központi kiküldött előadja, hogy az Állami 
Egyházügyi Hivatalnak november 24.-én kelt 18875/VI. sz. átirata 
alapján az aszódi intézetnél lévő templomi felszerelési tárgyakat a 
váci Püspöki Hivatal képviselőjének a mai napon át kell adni. A 
püspöki Hivatal részéről megjelent Dr. Dancsák (Béla*) Sándor 
helybéli plébános a berendezési tárgyakat az alábbiak szerint ve-
szi át: 
 
 
 



 27 

Pad 6 üléses    11 db. 
Templomi lobogó  2 „ 
Miseing 2 „ 
Vállkendő 3 „ 
Cingulus 3 „ 
Karing 1 „ 
Oltárterítő alsó 2 „ 
Oltárterítő felső 2 „ 
Antipendium vászon 1 „ 
Áldoztatórács terítőgarnitúra á 4 db 2 „ 
Portakaró 2 „ 
Szoborelő csipke 5 „ 
Kehely abrosz különféle nagyságú 5 „  
Kéztörlő 10 „ 
Kehely törlő  10 „ 
Stóla védő válumokra, stólákra  
palástokra vannak felvarrva 15 „ 
Kehely fedő 2 „ 
Szószéktakaró 2 „ 
Keresztelőing 1 „  
Asztalterítő 2 „ 
Könyvtartó csipkésterítő 2 „ 
Oltárszegély 3 „ 
Keresztlepel á 5 db 2 „ 
Miseruha garnitúra fehér 2 „ 
Miseruha garnitúra viola  2 „ 
Miseruha garnitúra piros  2 „ 
Miseruha garnitúra zöld  1 ” 
Miseruha garnitúra fekete  1 ” 
Fehér palást 1 „ 
Viola    „ 1 „ 
Bársonyterítő (könyvtartó) kehelyhez 1 „ 
Antipendium hímzett 1 „ 
Gyóntató stóla 2 „ 
Fekete 2 „ 
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Piros   1 „ 
Betegellátó felszerelés készlet 1 „ 
Szószéki takaró (kézimunka) 1 „ 
Fehér prédikáló stóla 1 „ 
Harmónium 1 „ 
Szentségvélum 1 „ 
Áldoztató kehely vélum 2 „ 
Templomi karosszék (2 plüss párnás)           3 „ ** 
Oltár fából, dobogóval 1 „ 
Templomi szószék 1 „ 

 
Major Mihály MTH. Központi kiküldött felhívja az intézet 

Igazgatóját, miután a váci Püspökség megbízásából *** megjelent 
dr. Dancsák (Béla*) Sándor helybeli plébános a Püspökség felha-
talmazását felmutatni nem tudta, hogy **** a felsorolt berendezé-
si és felszerelési tárgyakat csak abban az esetben adhatja át, ha 
szabályszerűen kiállított megbízó levelét az intézetnek átadja. 
Egyben utasítja az intézet Igazgatóját, hogy ennek megtörténtét az 
MTH. Központ felé azonnal jelentse, és az átadott felszerelést pe-
dig a leltárból törölje. A váci Püspökség Hivatalában ***** kép-
viseletében ******megjelenő dr. Dancsák (Béla*) Sándor helybe-
li plébános az átvett anyaggal kijelenti, hogy azok erősen 
elhasználtak, állás következtében a hajtásoknál kirepedések van-
nak. A Bizottság a bejelentést tudomásul veszi. 

Több tárgy nem lévén a jegyzőkönyv felolvasása után 
helybenhagyólag aláíratott. 

 
Kmf. 

 
Major Mihály  Kovács István dr. Dancsák (Béla*) 

 MT.H. kiküldött       M.T. Igazgató            plébános 
 

Rónai Gyula 
v. gondnok „ 

 
A Jegyzőkönyvet eredeti formájában, változtatás nélkül tettük 

közzé. 
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* Dr. Dancsák Sándor keresztnevét tévesen Bélának írták, amit tintás tollal 
többször átjavítottak. Egy alkalommal nem javítottak. 
** Az utoljára felsorolt három tételt utólag írhatták rá, ami a gépírásból kitűnik. 
Továbbá minden tételnél egy kipipáló jelet tettek, kivéve az oltárnál és a szó-
széknél, ott nem. Feltehetően ez azt jelentette, hogy minden tárgyat elvittek, ki-
véve a két utolsót?  
*** A megbízásából egy hibás bejegyzés áthúzása fölé, tintás tollal írták. 
**** A hogy szót tintás tollal pótlólag írták a szövegbe. 
***** A Hivatalában (a - ban áthúzva), képviseletében tintás tollal beírva. 

 
Amennyiben az 1950. és az 1952. évi jegyzékeket összevetjük, 

akkor megállapíthatjuk, hogy a kettő nem egyezik, vagyis 1950-
ben még lényegesen több tárgyat vettek fel a leltárba. A hiány egy 
része – csupán feltételezés – adódhatott abból is, mely szerint 
egyes tárgyak polgári személyek ajándéka volt. Ezeket vagy visz-
szakérték, vagy visszakapták a tulajdonosok. Ezekre vonatkozha-
tott a fentebb említett Átvételi elismervény, amiből pontosan nem 
deríthető ki, hogy kik, milyen tárgyat – és milyen jogcímen – kap-
tak vissza. Ám mindezeken túl is voltak olyan felszerelési tárgyak, 
melyek 1950-ben még meg voltak, de 1952-ben már nem.  

 
 

A TEMPLOM LEBONTÁSA  
 
 
A kommunista diktatúra kezdeti évtizedeiben, a nyíltan vallás-

ellenes államvezetés a szó legszorosabb értelmében gyűlölettel ül-
dözte a különböző történelmi keresztény egyházak vezetőit, papja-
it. Koncepciós perek sokaságával igyekeztek megtörni elsősorban 
a római katolikus, majd evangélikus és református egyházak püs-
pökeit. A kisebb egyházakat „szektáknak” minősítették és híveiket 
köztörvényes bűnözőkként kezelték. Mindezek mellett számos 
egyszerű falusi papot, lelkészt is üldöztek, ha szavát fel merte 
emelni az iskolák államosítása, az egyházi vagyon elvétele miatt, 
vagy a szabadabb hitélet érdekében. Sőt! Az is véteknek számított, 
ha egy-egy egyházközségben a szolgálatát becsületesen ellátó pa-
pot szerették a hívei. A férfi és női szerzetesrendek felszámolásá-
val, a hitoktatás tiltásával, a valláserkölcsi nevelés helyett az ateis-
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ta „szocialista-kommunista” nevelést helyezték előtérbe. A kórhá-
zakból eltüntették az életüket a betegek gyógyulásáért feláldozó 
„kedves nővéreket”, és a közszolgálatban dolgozóknak megtiltot-
ták a templomba járást. Ebben a szellemiségben a templomokat 
felesleges építményeknek nyilvánították. Hogy a néhány középko-
ri, valamint a több száz éves barokk és klasszicista, romantikus, 
szecessziós stílusban épült templomok sokasága megmaradhatott, 
mindenekelőtt a vallásos hívek ragaszkodásának és anyagi áldo-
zatvállalásának köszönhető.  

Aszód sajnos azok közé a települések közé tartozott, ahol 10 
év alatt (1950-ben és 1960-ban) két Isten házát tüntették el a föld 
színéről.  

Az első az 1950-ben lebontott zsinagóga volt. Miután a XVIII. 
század közepén létesített „régi”, részben fából épült zsinagóga a 
XX. század elejére életveszélyessé vált, és már a javítgatások sem 
segítettek, a zsidó kerületi központnak számító Aszódi Zsidó  
Hitközség elhatározta új zsinagóga építését. Román Miklós tervei 
alapján 1908-ban, a Petőfi utcában készült el a vidéki szecessziós 
zsinagógák egyik legszebb alkotása, mely 1944-ig a törzsökös 
aszódi zsidó vallású lakosság imahelye, Északkelet - Pest megye 
zsidó vallási központja volt. Az épület a II. világháborúban – ami-
ként más aszódi középület is – sérüléseket szenvedett, de nem he-
vert romokban. Aszód zsidóságát Auschwitz poklában megsem-
misítették, a néhány fiatal zsidó munkaszolgálatos katona, akik 
hazatértek a háborúból, családjuk, értékeik pusztulását látva nem 
maradtak őseik földjén, a fővárosba költöztek. A település akkori 
vezetői - mindmáig nem tisztázott okokból - úgy döntöttek, hogy 
mivel nincs zsidó Aszódon, lebontják a számukra értéktelen és 
használhatatlan (?!) épületet. Amiként a kétszáz éve Aszódon élt, 
több száz fős zsidóságnak – a tekintélyes nagyságú temetőjén kí-
vül - nem maradt semmi nyoma, úgy tűnt el a szépséges zsinagóga 
felszerelése, az épületnek minden része. Csupán az egyik lakóház 
kertjében találhatjuk meg az épületbelső kőkorlátjának egy kis 
szakaszát, valamint a Petőfi Múzeum őrzi egy szemétgödörből 
előkerült márványtábla töredékeit, amely egykor az I. világhábo-
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rúban hősi halált halt aszódi zsidó katonák emlékét őrizte a zsina-
góga falán.  

A másik eltiport emlék a Jézus Legszentebb Szíve titulust vise-
lő javítós templom. Értékét és jelentőségét az építéstörténeti is-
mertetéskor bemutattuk. Mielőtt e szép épület pusztulásának az 
eseményeit ismertetnénk, tudni kell, hogy a bezárás és a lebontás 
közötti tíz év alatt az épületet – „…világ csúfságára…” – raktár-
nak használták. Azt pedig senki sem akadályozta meg, hogy a 
„… templom ólomberakásos ablakai az intézeti növendékek kődo-
bálásának a céltáblái legyenek.” 

Az intézeti templom lebontása előtti napok egyikében, amikor 
már bizonyossá vált az elkerülhetetlen vég, egy érdekes epizód 
történt. Erre így emlékezik emlékiratában Kovács Istvánné: „Egy 
késő éjjeli órában – a már addig – évek óta néma harang kísérte-
tiesen megszólalt. A környék lakói is felébredtek, mert mindenki 
elképedve hallgatta a harangzúgást. Rövidesen megjelent a torony 
mellett 4 vezetőségi tag, az akkori igazgató vezetésével. Erélyesen 
felszólítva az ismeretlen harangozót, hogy hagyja el a templomot, 
illetve fejezze be a harangozást. Mi a lakásunkból jól láttuk, hogy 
ott bizony a növendékek csínjéről van szó. Ők ugyanis a harang 
nyelvéhez, egy kb. 200 méteres kötelet kötöttek, amit a csoportjuk 
ablakából húzogattak a késői órán. Bizonyára jól mulattak a „fel-
sőség” hiába való felszólítgatásain.” 

A templom lebontására – felrobbantására 1960-ban került sor. 
Ennek a története a következő. Az MSZMP Járási Végrehajtó Bi-
zottságának (a továbbiakban VB) agilis vezetőinek törekvése volt, 
hogy a népegészségügy javítása és ellátása érdekében járási 
járóbeteg–gondozó rendelőintézetet hozzanak létre. A cél kétség-
telenül helyes volt, ezt nem lehet vitatni. Ám ahelyett, hogy a köz-
ponti, a megyei párt- és állami szervek támogatását kérjék, felku-
tassák a pénzforrásokat, építési anyagokat gyűjtsenek a szép terv 
kivitelezésére, azt a megoldást találták ki, hogy a használaton kí-
vüli javítós templomot lebontják, és annak anyagából építik fel az 
SZTK Rendelőintézetet. Természetesen az Intézet Igazgatósága 
nem dönthetett ilyen jelentős kérdésben, ezért a járási párt- és ál-
lami vezetők egyenesen a főhatóságot, a Munkaügyi Minisztériu-
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mot keresték meg, ahol a személyes kapcsolatokat is felhasználva 
megkapták előbb a szóbeli, majd az írásbeli engedélyt a templom 
lebontására. 

A történeti hűség megköveteli, hogy a folyamatot a korabeli 
írásos dokumentumok segítségével mutassuk be. A Javítóintézet 
ekkoriban a Munkaügyi Minisztérium joghatósága alá tartozott, 
hivatalosan Munkaügyi. Minisztérium (Mü. Min.) 200. sz. 
Iparitanuló Intézete néven szerepelt. Az Intézet igazgatója,  
Eperjesi Ernő 1960. május 8-án kelt, a Mü. Min. Szakoktatási  
Főosztályától 133224/1960. sz. leiratot kapta. Ebben Barabás 
György főosztályvezető helyettes értesíti, hogy az aszódi Járási 
Tanács VB illetékesei kérték a minisztériumot, mely szerint az  
Intézet területén lévő, használaton kívüli templomot lebonthassák 
és az anyagot az SZTK Rendelőintézet építésére, felhasználhas-
sák. Erre szóbeli ígéretet kaptak, amelyet most írásban megerősí-
tenek. Egyben tájékoztatják az Állami Egyházügyi Hivatal 
16645/1960. sz. ügyiratban szereplő döntéséről is, mely szerint a 
bontást engedélyezik. A főosztályvezető továbbá kéri Eperjesi 
igazgatót, hogy jelen levelében foglaltakat közölje az MSZMP Já-
rási VB, valamint a Járási Tanács VB illetékeseivel. 

Kovács István ekkor már a helyi általános iskola igazgatója 
volt, de feleségével és négy gyermekével még a templom közvet-
len szomszédságában lévő intézeti igazgatói lakásban laktak. A 
római katolikus hitéhez mindhalálig hűséges házaspár elhatározta, 
hogy még a templom lebontása előtt valamilyen módon megmenti 
az egykori sekrestyében tárolt szakrális tárgyakat. „A férjemnek jó 
ismerőse volt az egyik éjjeli őr, akinek kulcsa volt minden épület, 
minden zárjához. Sikerült még időben megbeszélniük, hogy éjjel 
kinyitja a sekrestye ajtaját. Amikor ez megtörtént, én és a férjem 
bementünk a sekrestyébe egy nagy ruháskosárral. Minden raktári 
tárgyat: gyertyatartókat, kelyheket, monstranciát, és egyéb szak-
rális tárgyakat, amiket fontosnak tartottunk összepakoltuk, és a 
mi lakásunkba vittük, mert akkor még a régi igazgatói szolgálati 
lakásban laktunk, mely kb. 150 méterre volt a templomtól. Ott 
egy kisebb szobába zártuk, hogy még a gyermekeink se tudjanak 
róluk. Arra azonban már nem emlékszem, hogyan kerültek el tő-
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lünk ezek a tárgyak, azonban az akkori kormányzó, Dancsák es-
peres Úr nagyon megörült a megmentett tárgyaknak, amiket vé-
gül is a domonyi templom részére adott át.” 

A templombontás további története. Egy 1960. május 23-án 
kelt jegyzőkönyvből (erre az alábbiakban még visszatérünk) meg-
tudhatjuk a következőket: május 14-én, szombaton megjelent az 
Intézetben Kunert József minisztériumi csoportvezető, aki közölte 
Eperjesi igazgatóval és a megjelent Dobi Mihály, a Járási Tanács 
VB elnökével, hogy Mekis József miniszterhelyettes utasítására a 
bontási munkálatokat azonnal szüntessék be. (Kunert József mi-
nisztériumi csoportvezető Eperjesi Ernő előtt a Javítóintézet igaz-
gatója volt!) 

Ezt követően Gál Géza járási párttitkár személyesen kereste 
meg Mekis Józsefet, akinél elérte a templom bontásának a folyta-
tását. Mindezt abból a jegyzőkönyvből tudhatjuk meg, amelyet az 
Intézetben, 1960. május 23-án vettek fel Eperjesi Ernő igazgató, 
Turek Antal igazgatóhelyettes, Rónai Gyula főkönyvelő és Gál 
Géza az MSZMP Járási VB első titkárának a jelenlétében. Az irat 
tanúsága szerint Gál Géza közölte a jelenlévőkkel: érintkezésbe 
lépett Mekis József miniszterhelyettessel, aki engedélyt adott a 
templombontás újrafelvételére, folytatására. A beszélgetés ideje 
alatt telefonon felhívták Kunert Józsefet, aki megerősítette Gál 
Géza közlését. Ugyanekkor abban is megállapodtak, hogy a bon-
tási munkálatokkal Zdenkó János aszódi kőműves mestert bízzák 
meg.  

Két nap múlva, május 25-én ismét jegyzőkönyv felvételére ke-
rült sor az Intézetben. Ezen megjelent Eperjesi Ernő, Rónai Gyula, 
Szilvási László az Intézet vezető gondnoka, Kiss Károly Aszód 
Községi Tanács VB elnöke és Balatoni János a Járási Tanács VB 
műszaki csoportvezetője. Eperjesi Ernő hivatalosan közölte a je-
lenlévőkkel a minisztériumi döntést és a bontási munkálatokkal 
kapcsolatban az alábbi pontokat rögzítették: 

1. A templomot az Intézet a jelenlegi állapotban adja át a Köz-
ségi Tanács VB-nek. 

2. Az Intézet a templomot vagyonátadási jegyzőkönyvvel adja 
át. Az átvevő feladata a bontási munkák végzése, annak vezetőjé-
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nek a megnevezése, továbbá annak a személynek a kijelölése, aki 
felelős a balesetvédelemért. 

3. Az Intézet ragaszkodik a bontási terület körülkerítéséhez, 
több helyen táblákkal jelöljék meg, hogy a területre illetéktelenek 
ne menjenek be. A munkafolyamat során bekövetkezett balesete-
kért az Intézet felelősséget nem vállal.  

4. Csak a körülkerített területen lehet anyagot tárolni, a temp-
lom melletti sportpályát szabadon kell hagyni, mert azt a növen-
dékek folyamatosan használják.  

5. Az átvevő nevezze meg az anyagszállítás lebonyolításáért 
felelős személyt. Csak hivatalos szállítólevéllel lehet az Intézet te-
rületéről anyagot kivinni. 

6. Mivel az Intézet zárt jellegű, ezért a bontási, szállítási mun-
kákban résztvevőknek tilos kapcsolatot teremteni a növendékek-
kel. Minden külsős munkásnak le kell adni a nevét a személyazo-
nossági igazolványának a számát.  

7. A bontási anyag szállítása csak a kijelölt útvonalon történ-
het.  

8. A bontási anyag szállítása, deponálása, őrzése, a törmelék 
elszállítása, továbbá a munka befejezése után a terület elegyenge-
tése, tisztítása az átvevő feladata.  

9. A bontás és szállítás folyamatában felmerült mindennemű 
problémákat az átvevő minden esetben az Intézet vezetőjével be-
szélje meg, tisztázza és rendezze.  

Időközben megkezdték a templom lebontását, az anyagszállí-
tást, sőt a Rendelőintézet építését is. Először is ekkor kerülhetett 
sor a templombelső bútorzatának, mindenekelőtt a míves oltár és 
szószék szakszerűtlen lebontására és a kijelölt depóba való kihor-
dására, melynek során az értékes tiroli mesterek munkája sok sé-
rülést szenvedett. (Az oltár további „kálváriája”: a depóból a helyi 
Plébániára, illetve a Kántorházba szállították, majd a fő darabok 
Domonyba kerültek. Amikor a domonyi templomot teljesen felújí-
tották és új berendezéssel látták el, akkor visszaszállították az ol-
tár megmaradt részeit Aszódra, a Petőfi Múzeumba, majd innen 
eredeti helyére, a Javítóintézetbe. Az oltár további történetéről az 
alábbiakban számolunk be.) „A templom faragott kőpárkányait, a 
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záróköveket és az egyéb kő díszítő-elemeket drótkötelekkel rántot-
ták le a fiúk (növendékek – Szerk.) segítségével. Csakúgy a díszes 
tornyot is, a benne foglalt toronyórával együtt. Miután teljesen le-
csupaszították az építményt, megkezdték az előkészületeket”. 
Mármint az épület felrobbantására. Ám e folyamatok során a já-
rás, illetve a község megbízottai nem tartották be a május 25-én 
megfogalmazott és elfogadott követelményeket. Ezért Eperjesi 
Ernő 1960. május 30-án levelet intézett a Járási Tanács VB elnö-
kéhez. Hivatkozott a május 25-i megállapodásra és megállapította, 
hogy a munkálatokat végzők a bontási és szállítási előírásokat 
nem tartják be. Nincs megjelölve a felelős személy, óvintézkedé-
seket nem tettek, ugyanakkor végzik a bontást, és az anyagot szál-
lítják. Mindezek után az igazgató határozottan kijelentette: amíg 
az írásbeli megállapodást a Járási Tanács VB nem tartja be, az  
Intézet kapuján anyagszállítást nem engedélyez, és ha ebből az 
építkezés hátrányt szenved, akkor a felelősséget a Járási Tanács 
vezetőire hárítja. Ezt a levelet megküldte a MSZMP Járási VB-
nek is! 

A levél hatására rendeződhettek a dolgok, mert 1960. június 8-
án sor kerülhetett a hivatalos átadási – átvételi jegyzőkönyv alá-
írására, mely aktuson megjelent Eperjesi Ernő és Rónai Gyula, va-
lamint Kiss Károly és Balatoni János. Az átadó átadott: 1 db 
templomépületet és 2 db harangot. A nyilvántartás szerint a temp-
lom értéke bruttó 700000,- Ft, a két harang bruttó értéke 8550,- Ft. 
„ A Községi Tanács a fentiekben részletezett tárgyakat további 
felhasználásra átveszi, és az Intézet a jelen jegyzőkönyvre, vala-
mint a Minisztérium fenti számú engedélyére való hivatkozással a 
leltárból leírja.” Ezt követően történhetett meg a szétszedett ol-
tárnak és szószéknek a plébániára szállítására. 

Mindezek után került sor az utolsó aktusra, a lecsupaszított 
templom felrobbantására. Ismét Kovács Istvánné emlékiratait 
idézzük: „A robbantásra hajnalban került sor. Férjem megtudta, 
hogy 11 kg ekrazit típusú robbanóanyagot helyeztek a torony 
alapjába. A műveletet egy helybéli katonatiszt irányította P. 
Balázs, ki később a javítóintézet gyermek felügyelője lett. A gyer-
mekeimet a konyha asztal alá ültettem, mint a bombázások idején. 
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A robbantás pillanatában kinézett az ablakon a férjem. Elmondá-
sa szerint a detonációtól az egész torony megrázkódott, egy pilla-
natra megemelkedett, aztán méltóságteljesen tégláira szakadva 
összeomlott.” 

Ezzel tíz év után nemcsak Aszód, hanem Magyarország, a 
magyar nemzet elvesztette második országos jelentőségű műem-
lékét, épített örökségét. Ezek elvesztését nem háríthatjuk a II. vi-
lágháborúra, a német vagy a szovjet katonák barbárságára. Mind-
ez következett az adott kor eszmerendszeréből, vallásellenes 
politikájából, az elmúlt korok értékeinek az elherdálásából (A múl-
tat végleg eltöröljük!). Ugyanakkor nem menthetők fel a helyi ve-
zetők sem, akik nem becsülték meg az előttük járó nemzedékek 
munkájának a gyümölcsét és ahelyett, hogy mindent megtettek 
volna annak a megmentése érdekében, ők kezdeményezték és 
hagyták veszni a település kimagasló értékeit.  

A Jézus Legszentebb Szíve templom „utótörténetéhez” tartozik 
a 2009. szeptember 26-i felemelően szép ünnepség, amikor is az 
egykori templom főbejárati kapuja helyén emlékkeresztet állítot-
tak. A keresztállítás ötlete az 1948-ban született, és a templomban 
megkeresztelt Kovács István gyógypedagógiai tanár ötlete volt. 
Az esemény egybeesett a Javítóintézet fennállásának 125. évfor-
dulójával. Az Intézet egykori dolgozója, a püspökhatvani Bátyi 
József és felesége, Korita Julianna a neves jubileum és a templom 
lebontásának 49. évi szomorú évfordulója alkalmával ajándékoz-
ták a kőkeresztet. Készítője Terman Sándor romhányi kőfaragó, a 
felállítás Német Gyula intézeti dolgozó munkája, a térburkolat 
anyagát Suhajda László vállalkozó ajándékozta és Koncz Mihály 
vállalkozó építette meg. A tereprendezési munkálatokban az inté-
zeti növendékek is segédkeztek. A kereszt környezetének parkosí-
tásához folyamatosan ajánlanak fel adományt a templomba járó 
hívek, az Intézet régi dolgozói és családtagjaik. A szép összefo-
gásból elkészült emlékkeresztet az Intézet Igazgatóságának, a ne-
velőtestületnek, a növendékeknek, valamint a város számos veze-
tőjének, s a Kápolnába járó híveknek a jelenlétében Dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök imádságos beszéd keretében szentelte 
fel. Beszédet mondott még Dr. Gyurkovics István aszódi plébá-
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nos, valamint szép, ízes magyar nyelvű beszédében emlékezett a 
templom lebontásáról a szemtanú, a 92 éves Kovács Istvánné 
nyugalmazott tanítónő. A felemelően szép ünnepségen közremű-
ködött az Intézet növendékeiből és nevelőiből alakult kórus.   

 
 

 
 

KERESZTÁLLÍTÁSI ÜNNEPSÉG A JÉZUS LEGSZENTEBB SZÍVE 
TEMLOM HELYÉN. 

(2009. szeptember 26.)
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A KÁPOLNA  
 
 
Az alábbi bekezdést azért tesszük közzé, mert szorosan kap-

csolódik a Javítóintézet templomának a lebontásához, és az intéze-
ti hitélet újbóli megindításához. 

Az intézeti templom lebontása a reménytől is megfosztotta az 
Újtelepen élő hívőket, hogy lakóhelyükhöz közelebb járhassanak 
rendszeresen templomba. A település „Felvégén” álló plébánia-
templom az Újtelep egyes részeitől, pl. a Bethlen Gábor, Hunyadi 
utca lakóitól 2- 2 ½ km távolságra van, amit a korabeli rossz útvi-
szonyok miatt esős, téli időben nem volt könnyű megközelíteni, 
különösen a gyermekeknek és az öregeknek. Akkoriban Aszód 
még nem rendelkezett helyi buszjárattal, gépkocsi pedig csupán 
néhány embernek volt. Ezt látta és tapasztalta 27 éves aszódi mű-
ködése alatt Dr. Dancsák Sándor plébános, akinek eltökélt szán-
déka volt, hogy valamiképpen megoldja az újtelepiek gondját. Hi-
szen már ő is felfigyelt arra, hogy „ …A katolikus lakosság 
túlnyomó nagy része ezen a területen lakik…”.  E problémáról és 
annak megoldásáról így ír már nyugdíjas korában, egy Bánk  
József váci érsek-püspöknek, 1979. szeptember 28-án küldött le-
velében: „…öregségemre tartogatott, egész életemben a szó szo-
ros értelmében koplalásomból és rongyoskodásomból összegyűj-
tött pénzemen, pesti létemre, szükségkápolnának való házat 
építtetek…”  

Egy másik, az Egyházmegyei Hatósághoz, 1984. szeptember 
24-én küldött levelében pedig a következőket írta: ” Dr. Kovács 
Vince püspök úr nagyon jól ismerte Aszódot. Unokabátyja  
(Kovács János – Szerk.) itt lakott saját házában haláláig. Az ő ké-
résére és tanácsára vásároltam meg a lehető legmegfelelőbb tel-
ket (Aszód, Tükör utca 1. – Szerk.) a szükségkápolna céljára, 
amelyen az egész életemben megtakarított pénzemen fel is építtet-
tem a kétszintes házat, amelynek alsó szintje válaszfalak nélkül 
egybe van hagyva istentiszteleti célra, a felső része pedig lelkészi 
lakásnak nagyon alkalmas már most is.„ Dancsák atya utóda, 
Szentirmay Endre is szeretett volna itt egy kis miséző kápolnát lé-
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tesíteni, a sikertelenség okát azonban nem ismerjük. Az őt követő 
papok már nem törekedtek erre, Dr. Dancsák Sándor 1986. június 
21-én bekövetkezett halála után pedig az örökösök az épületet el-
adták. A rendszerváltás után, a Javítóintézet Imatermének, majd 
Kápolnájának a létesítésével teljesült néhai Dancsák atya törekvé-
se, az újtelepieknek pedig az „elveszett reménye” valósággá vált. 

Az 1990-es év fordulatot jelentett a Javítóintézet történetében, 
és az itt folyó nevelőmunka jellegében is. Aszód akkori plébánosa, 
Mándoki György kapcsolatot létesített Bujdos László igazgatóval, 
aki jó megoldásnak tartotta és engedélyezte a hitoktatás újra-
beindítását az Intézetben. Mándoki plébános úr hetente felkereste 
azokat a növendékeket, akik erre a beszélgetésre önként elmentek, 
és igyekezett velük a – számukra szinte ismeretlen – hitéleti kér-
désekről felvilágosítást adni. Időközben Bujdos László helyett 
Szarka Attila lett az új igazgató, aki elősegítette Mándoki atya tö-
rekvését, melyben kérte, hogy legyen egy külön helyiség az inté-
zeti hitélet gyakorlására. A főépület középső traktusában, az első 
emeleten kiürítettek egy 50 m2 nagyságú egykori iskolai tanter-
met, amit egy ide készített egyszerű oltár-asztallal, hasonlóan ki-
képzett olvasó állvánnyal (ambó) és székekkel bútoroztak be. Az 
oltár–asztal és ambó mögötti falrészen egy, a növendékek által ké-
szített fakeresztet helyeztek el. Az Imaterem kialakításában, majd 
bővítési munkálataiban Dudás Zoltán tanműhelyvezető tényleges, 
és Dr. Bucholcz Lászlóné támogató közreműködését kell kiemel-
ni. Mindeközben 1990. augusztusában Mándoki atyát Marosi  
Izidor váci megyéspüspök Hatvanba, Dr. Huszka Mihályt pedig 
Aszódra helyezte. Az új plébános folytatta elődjének törekvését, 
hogy ismét legyen szentmise a Javítóintézetben. Ezzel kapcsolat-
ban 1990. október 1.-én levelet küldött megyéspüspökének, 
amelyben hivatalosan engedélyt kért az intézeti szombat esti 
szentmisék megtartására. Ezt Püspök atya 1990. október 5-én kelt 
levelében engedélyezte, és így került sor az Intézetben – 1949 
után – 1990. október 6-án az első „hivatalos” szentmisére. Ezt kö-
vetően, november 10-én Marosi Izidor püspök missa pontificalis 
(főpásztori mise) keretei között benedikálta (megáldotta - engedé-
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lyezte) Aszód új egyházi létesítményét, a Javítóintézet „Imater-
mét”.  

Szarka Attila igazgató kezdettől fogva szívügyének tartotta, 
hogy a lerombolt Jézus Legszentebb Szíve ökumenikus templom 
helyébe egy olyan vallási teret biztosítson, ahol a hitüket gyakorló 
intézeti dolgozók mellett a növendékek is lehetőséget kapjanak a 
vallási kérdések megismerésére és gyakorlására. Tervének megva-
lósítását támogatta és abban sok segítséget nyújtott az Intézet ak-
kori igazgatóhelyettese, Korpás László, aki egyébként az Aszódi 
Római Katolikus Egyházközség Egyháztanácsának is tagja volt.  

Dr. Huszka Mihály plébános elődje nyomdokain haladva 
rendszeresen bejárt az Intézetbe, és az érdeklődő növendékeknek 
hitéleti foglalkozásokat tartott. Hasonlóképpen cselekedett Mihály 
atya utóda, Buzgán József plébános is. 

Kezdetben hangszer és kántor hiányában a megjelent hívek 
éneke kísérte a miseliturgiát. Majd amikor 1991. szeptember15-től 
kántori kisegítő szolgálatra Mihály atya felkérte Bordi Sándorné 
Sinko Magdolna domonyi lakost, akkortól kezdve egy szintetizá-
tor beállításával a szentmisék énekeit hangszeres és kántori ének 
vezette.  

A rendszerváltást követő kezdeti években jelentős hitéleti fel-
lendülés indult el Magyarországon. Ennek eredményeként Aszó-
don is mind a római katolikus, mind az evangélikus templom, 
mind pedig a baptista imaház szentmiséit, istentiszteleteit, s más 
rendezvényeit egyre többen látogatták. A fellendülő hitélet más 
vonatkozásban is kiteljesedett, mindenekelőtt a templomok felújí-
tásban, az evangélikus gimnázium újraindításában, majd az új is-
kola megépítésében és ezzel együtt járóan a hitoktatásban résztve-
vők számának az ugrásszerű növekedésében. Számottevően 
megszaporodott azoknak a száma, akik – mindenekelőtt – a hitok-
tatást hivatásszerűen végzik. Az egyházközségi/gyülekezeti kö-
zösségek vezető testületei (képviselő-testület, presbitérium) is je-
lentős aktivitást fejtettek ki, sok feladatot magukra vállalva a 
papokat/lelkészeket tehermentesítve, és ezzel nekik több időt biz-
tosítva a hitélet vezetésére. E fellendülés jelei tapasztalható az  
Intézetben is, ami a szentmisék látogatottságában is egyre jobban 
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megmutatkozott. A rendelkezésre álló „Imaterem” hamarosan 
szűknek bizonyult.  

Mindezeket a fejleményeket figyelembe véve, továbbá a val-
láserkölcsi nevelés szélesebb kiterjesztése érdekében jelentős bő-
vítési és átalakítási munkálatok kezdődtek meg. Ennek része volt 
az a „Megállapodás”, amelyet a Javítóintézet igazgatója és az 
Aszódi Római Katolikus Egyházközség plébánosa és világi elnöke 
kötött. Ebben az Intézet vállalta a kápolna bővítését, fenntartását, 
valamint biztosították a „civil” híveknek is a hitéletük gyakorlá-
sát; az Egyházközség pedig mindenekelőtt biztosította/biztosítja a 
papi, kántori szolgálatot, továbbá együttműködik az intézeti hitok-
tatásban, s a fejlesztéseknél a liturgikus tér kialakításában. A meg-
állapodáshoz hozzájárulását adta Dr. Keszthelyi Ferenc váci me-
gyéspüspök és Harrach Péter, az Intézetet fenntartó, az akkori 
illetékes miniszter is. 

 
 

„MEGÁLLAPODÁS 
 

mely létrejött a Szociális és Családügyi Minisztérium 2. sz. 
Fiúnevelő Intézete és az aszódi Római Katolikus Egyházközség 
között az Intézetben lévő Szt. Kereszt – Római Katolikus kápolna 
működtetése céljából. 

A Fiúnevelő Intézet területén 1906-ban elkészült ökumenikus 
templom az aszódi járás vezetőinek kezdeményezésére 1960-ban 
lebontásra került. Az intézet 1990-ben a lelkiismereti szabadság 
gyakorlása, valamint Aszód város és a javítóintézet együttműkö-
désének erősítése érdekében belső kápolnát létesített. A kápolna 
az intézet főépületében az első emeleten, az épület északi szárnyán 
került kialakításra. A kápolna 1990. október 6.-a óta működik, 
nyitott a város polgárai, és az intézet növendékei számára.  

A kápolna bővítése, belső terének átalakítása 1997. decembe-
rében a Váci Püspökség, az Aszódi Római Katolikus Egyház és a 
Fiúnevelő Intézet együttműködésében valósult meg. 

A jelen megállapodás fő célja rögzíteni a kápolna működésé-
ben kialakult gyakorlatot.  
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1. Az intézet biztosítja, hogy a szentmiséken és más hitéleti 
eseményeken Aszód város polgárai is részt vehessenek, a megha-
tározott időben külön engedély nélkül is bejöhessenek az intézet 
területére. 

2. Az Aszódi Római Katolikus Egyház gondoskodik a kápolna 
megfelelő díszítéséről, a liturgiához szükséges eszközök biztosítá-
sáról. 

3. Az egyház plébánosa hetente egy alkalommal (továbbá na-
gyobb ünnepek alkalmával) szentmisét mutat be.  

4. A növendékek hitéletének fejlesztésére és gondozására – 
megegyezés szerint – az intézeten belüli lelkipásztori tevékenysé-
get is folytat.  

5. A kápolnába járó hívek alkalmazkodnak az intézet rendjé-
hez, és törekednek minden téren a korrekt együttműködésre. 

6. A folyamatos együttműködés s kapcsolattartás céljából a 
Fiúnevelő Intézet, és az Aszódi Római Katolikus Egyház 
Képviselő-testülete egy-egy megbízottat delegál. 

 
Aszód, 1998. november 14. 
 

Buzgán József                 Tolmácsi Miklós       Szarka Attila 
az Aszódi        az aszódi           Fiúnevelő Intézet 

Római Katolikus Egyház    Római Katolikus Egyház   igazgatója 
      plébánosa              Képviselő-testületének elnöke  

 
PH     PH 

 
 

  Keszthelyi Ferenc         Harrach Péter 
        Váci Egyházmegye  Szociális és Családügyi  

     püspöke              miniszter        
 

PH     PH „ 
 
A fejlesztés a bővítési munkálatokkal kezdődött, melynek so-

rán az eddigi egy tanterem egy újabbal bővült, az előtér (egyben 
ruhatár) és mellette a sekrestye is megújult. (A munkálatok irányí-
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tója Kassa András volt.) Az eddig a bejárat melletti „szentélyi 
részt” is áthelyezték a kibővített terem másik felébe, és a helyére a 
Dr. Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök által adományozott mí-
ves harmónium került, amelynek hangja – felújítása után – betölti 
a megnagyobbított kápolnát. Miután a Petőfi Múzeumból vissza-
kerültek az egykori templom szétbontott oltárának a maradványai, 
első lépésként az oltárnak a fő részét elhelyezték a szentélyi rész-
be, de ekkor még mind a szembemiséző oltár, mind pedig a felol-
vasó állvány (ambo) nem illeszkedett a mögötte felállított míves 
oltárhoz. 

A munkálatok következő lépéseként, közös összefogással 
megtörtént az oltárnak, a liturgikus előírásoknak megfelelő újjá-
építése, majd pedig a berendezés és felszerelés bővítése. Ebből 
messze kiemelkedik, hogy a felújított oltárban méltó helyre (a ta-
bernákulumba) került az oltáriszentség, melynek jelenlétét ettől 
kezdve az elhelyezett örökmécses jelzi. Új székekkel, szőnyeggel, 
szép virágokkal lett lakályosabb és ünnepélyesebb a „Kápolna”. 
Az egykori javítós templom harmadik harangja pedig – torony hí-
ján – állványra szerelve lépett újból szolgálatba: megcsendítésével 
kezdődik – immáron 21 éve – minden szombat este a vasárnapi 
„elő-mise”. 

 
 

A KÁPOLNA BEMUTATÁSA  
 
 
A Kápolna az intézeti főépület középső szárnyának az északi, 

első emeleti részén helyezkedik el. Külön lépcsőfeljáróval lehet 
megközelíteni, melynek falrészeire – igazgatói engedéllyel – egy 
testi-lelki sebektől szenvedő egykori növendék, repülő galambo-
kat festett. Gyógyulni, felejteni segített neki ez a napokig tartó, 
önkéntes művészetterápiás tevékenység. Az itt dolgozóknak, a 
növendékeknek, és az ide járó híveknek pedig felhívja a figyel-
münket arra a szakrális jelenlétre, a LÉLEK JELENLÉTÉRE, 
amelyre mindig, mindenben támaszkodhatunk. A Kápolna bejára-
ta előtti folyosórészen az Intézet növendékeinek alkotásait láthat-
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juk a falon: egy mozaikkockákból kirakott Szűz Mária képet, to-
vábbá egy kisebb és egy nagyobb fakeresztet. 

A bejárati ajtó az előtérbe vezet, amelyet a hívek egyben ruha-
tárnak is használnak. A bejárati ajtó fölött találjuk Munkácsy  
Mihály Jézust ábrázoló képének másolatát, amelyet az Intézet 
egykori igazgatóhelyettesének az özvegye, Puskás Gézáné aján-
dékozott. A bejárattól balra eső falrészen a javítós növendékek 
életéről készült művészi fényképek láthatók (Zsemberovszky 
Zsolt munkái). A sarokban, faállványra helyezve találjuk az egy-
kori templom egyik harangját. A bejárattól jobbra eső falrészen – 
Tóth András és felesége Kiss Margit ajándékaként – kis fülkében 
helyezték el a lourdesi Szűz Mária szobrot. A sekrestye bejáratától 
balra találjuk Marillac Szt. Lujzát ábrázoló, és egy kislányt kézen 
fogva tartó, színesre festett szoborkompozíciót, amelyet a „Vincés 
nővérek”  ajándékoztak a Kápolnának. Mellette, falra szerelt posz-
tamensen áll egy kisgyermeket ölben tartó, aranyozott Szt. Antal 
szobor.  

A szobrot tartó állványon található emléktárgyakat azok a 
munkatársak küldték, hozták (Maldrik Erzsébet nevelőtanár – 
2008-ban, és Hegyi Nóra pszichológus – 2010-ben), akik  
Spanyolországban végigjárták a Szent Jakab Zarándokutat, az El 
Caminot. Más emléktárgy-ajándékokat is találunk itt. Mindenek-
előtt egy emlékszalagot és kerámia-szívet. Ennek a története szo-
rosan kapcsolódik az Intézethez, annak egy közelmúltban elhunyt 
fiatal munkatársához. A 2011-es évben Budapest – Csíksomlyó 
közötti Mária Utat végigjáró, Aszódon áthaladó zarándokokat 
Nagy György nevelőtanár javaslatára és szervező munkájának 
eredményeként vendégül látta az Intézet. Egy kerámia szívet kap-
tak ajándékba, amit elvittek Csíksomlyóra, ám visszahozták, és 
szomorú szívvel adták vissza az ajándékozóknak. Ugyanis idő-
közben Nagy Györgynél halálos betegséget állapítottak meg az 
orvosok, mely vizsgálat eredményét a zarándokok is megtudták, 
és az egész útjukon imádkoztak kedves vendéglátójuknak a fel-
gyógyulásáért. A 2011. július 2-i Szívek Zarándoklata is ennek a 
jegyében zajlott (lásd lent!), melynek során a beteg munkatársunk 
testvérei és 82 éves édesanyja is végigjárta velünk az utat. Az ő 
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ajándékuk a falon függő Máriapócsi Szűzanya kép (a család tagjai 
máriapócsiak!) A kerámia feszület és a színes Mária-szobor Nagy 
György ismerősétől származó öntőforma segítségével a 
Pszichopedagógiai Csoport munkája, azóta ebből már több pél-
dány készült.  

A sekrestye fölött két bekeretezetett színes fénykép látható: 
XVI. Benedek pápa és Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök port-
réja. 

Az előtérből ajtó zárja a sekrestyét, ahol a templomi felszere-
léseket tárolják, és ahol a szertartásokat bemutató egyházi szemé-
lyek, ministránsok öltöznek A sekrestye egyben gyóntatóhelyül is 
szolgál.  

Az előtérből kis folyosórész vezet a Kápolna nyitott bejáratá-
hoz. A baloldali falrészen helyezték el az egykori templom egyik, 
vászonra festett nagyalakú faliképét, egy fakereszttel, majd a  
Kápolna bejáró mellett egy festett, fából készült, hordozható szer-
kezeten áll a fából faragott és színesre festett Jézus Szent Szíve. A 
Kápolnába járó hívek és intézeti növendékek, 2011. július 2-án 
hagyományteremtő gyalogos zarándoklatot végeztek a „ Mária 
úton” Máriabesnyőre, ekkor magukkal vitték a fentebb leírt Jézus 
Szent Szíve alkotást is. (A zarándoklatot 2012-ben is megtették.) 

A Kápolnába belépve balra a „templomhajó” kisebb részében 
áll a harmónium, a jobbra eső nagyobbik részének a végén, dobo-
gós emelvényen a „szentélyt” találjuk. A hívek kényelmes elhe-
lyezkedését 80 szék-ülőhely biztosítja. (Püspöki szentmiséken a 
férőhely kevésnek bizonyul, ilyenkor az előtér is zsúfolásig meg-
telik.)  

A bejárati ajtó fölött egy régi, kis mérető, fára festett Mária 
képet találunk (özv. Mack Istvánné tanárnő ajándéka), mely egy-
koron templomi pad díszítőeleme volt. Az orgona mögötti falré-
szen egy szép Mária képet láthatunk, amit közrefog az egykori 
templomi oltár csúcsíves két, fából faragott toronyrésze. A Mária 
képet Pap Balázs, az Intézet néhai dolgozója mentette ki a lebon-
tás előtt álló Jézus Legszentebb Szíve templomból, és Dr.  
Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök első intézeti látogatása al-
kalmával ajándékozta a Kápolnának. Az oltárral szemben állva a 
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baloldali falrészen ablakokat találunk, a jobboldali falrészen 
Prokop Péter „Keresztút” képsorozatának másolatait, fa keretben. 
A szentély előtti ablak melletti falrészen található az „Énektábla”. 
Ugyanezen a falra helyezték, de már a szentélyben az örökmécs-
est. A szentély másik oldalának falára egy nagyméretű, kovácsolt 
vaskeresztet, előtte szintén kovácsoltvasból készült húsvéti gyer-
tyatartót helyeztek, Szombathy Gábor iparművész alkotásait. Az 
oltár két oldalán nagy cserepes tárolókban magasra nyúló zöld nö-
vények állnak. A szertartást végzők és segítőik ülőalkalmatosságai 
közül említést érdemel egy nagyalakú, szépen faragott, fehérre 
festett karosszék, feltehetően az egykori templom tartozéka volt 
(?). 

A Kápolna felújításának az egyik legnehezebb feladata kétség-
telenül az egykori templom tekintélyes méretű, gótikus oltárának 
megmaradt részeiből egy, a rendelkezésre álló térhez igazodó, és a 
liturgikus előírásoknak megfelelő „ új” oltár  építése volt.  

A fennmaradt fényképek alapján a következőkben mutatjuk be 
az egykori templom oltárát. A tekintélyes méretű predella temp-
lomhajóval szembeni oldalának szélén két-két vaskos oszlopdísz 
állt. A közöttük lévő mező szegélyezett, sík mélyedésekkel tagolt. 
A fölöttük lévő oltárlap hátsó, fal felőli részén helyezkedett el az 
építmény középső része, az oltáriszentséget tartalmazó tabernáku-
lummal, majd az e fölötti építmény két oldalán, fülkeszerű mélye-
désekben egy - egy, színes ruhába öltöztetett kis szárnyú angyal 
térdelt. Mellettük egy – egy álló, kezükben díszes gyertyatartóval, 
nagy szárnyakkal, színes ruhába öltöztetett arkangyal állt. A két 
kis és a két nagy angyalszobor alsó és felső ruhájának a színe 
egymást váltja. A középső építmény tetején állt a fehér ingben és 
arany szegélyű, bíbor színű, togaszerű köpenyben, arany szívét 
megmutató, Jézus szobor. Jobb keze előtt szegényes ruhában tér-
deplő kócos fiú, bal oldalán az Intézet csíkos ruháját viselő, kezét 
imára összetevő, gondozott külsejű fiú alak állt. A hét alakos, 
hársfából faragott kompozíció bal- és jobboldalán egy-egy karcsú, 
faragásokkal dúsan díszített, magasba nyúló toronydísz állt, Jézus 
Krisztus szobra fölött, szinte a szentély mennyezetéig érő faragott 
tornyot helyeztek el, melynek alja koronaszerűen borította az  
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Üdvözítő alakját. Az egész felépítményt – egykoron – sok - sok 
kis faragott tornyocska díszítette. A fából készült oltár sík felüle-
teit tört fehér színűre festették, a díszítő faragványokat, és a tor-
nyokat gazdagon aranyozták.  

Az oltár darabokban és hiányosan került vissza a Javítóinté-
zetbe. Először az Intézet főépületének a földszintjén helyezték el. 
A nagyméretű predella, a szobrokat tartó felépítmény-rész, vala-
mint a fa szobrok viszonylag jó állapotban vészelték át a több év-
tizedes hányattatást. Természetesen a sok repedés, az eredeti fes-
tések, aranyozások lekopása és a fényképeken látható, az eredeti 
állapothoz képest sok részlet hiánya az idők múlására, a goromba 
és szakszerűtlen szétszedésre, a figyelmetlen s nemtörődöm szállí-
tásra utaltak. A legszembetűnőbb a tekintélyes méretű tornyok hi-
ánya és a megmaradtak rossz állapota volt. 

Tehát a megmaradt és viseletes darabokból kellett a Kápolna 
részére egy új oltárt építeni. Igen, mindenképpen újat, mert az 
eredeti nagyméretű gótikus formájú oltár a tanterem 4 méteres 
belmagasságába nem férhetett el. Sőt még a predellát sem lehetett 
volna az emeletre felvinni a meglévő ajtónyílásokon és lépcsőkön 
keresztül. Ugyanakkor a régi oltár elkészítése óta a liturgikus tér 
berendezése megváltozott, vagyis szembemiséző oltárt és felolva-
só állványt (ambo) kellett elhelyezni a megnagyobbított „temp-
lomhajónak” tekinthető terem mögötti „szentélyi” részében.  

Ezek után került sor a meglévő darabokból az oltár összeállítá-
si tervének az elkészítésére. A tervezési feladattal e sorok íróját 
bízták meg, aki a Masznyik József csoportvezető irányítása alatt 
álló intézet asztalos szakmunkás csoporttal együttműködve, a kö-
vetkezőképpen építették át az egykori oltár darabjaiból, a liturgi-
kus követelmények szerint a Kápolna szentélyi berendezését. Elő-
ször is a szentélyi területet ki kellett emelni, hogy a terem utolsó 
sorában is láthassák a hívek a szertartást. Tehát ki kellett számíta-
ni a kiemelő dobogó magasságát, figyelembe véve az egyes be-
rendezési tárgyak magasságát, láthatóságát és elhelyezkedését a 
terem adta magassági lehetőségekben. Továbbá: minden munka-
fázisnál arra kellett törekedni, hogy a darabok eredeti kiképzése, 
díszítése lehetőleg megmaradhasson.  
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A predellát úgy szedték szét, hogy a közepéből egy szeletet 
kivágtak, ami az ambó fő részét alkotja. A megmaradt részeket 
megkeskenyítve egymásba dolgozták. A négy „tartó” oszlopból 
kettőt hagytak meg és ezzel a szembemiséző oltár váza már elké-
szült. Természetesen meghagyták az oltárlapban eredetileg is ki-
alakított ereklye kazettát. Az ambónak kivágott részt megemelték, 
és az oltár formájához igazodó olvasólapot helyeztek rá. Ugyan-
akkor az ambó elejére az egykori predella másik két, a szükséges 
méretre meghosszabbított oszlopdíszét helyezték el. Ezután az ol-
tár középső részének és a szobroknak elhelyezésére került sor. 
Mivel az eredeti oltárnak az a része, amelyben egykor a taberná-
kulum volt, itt a hátsó oltárrész aljára került, amit a szembemiséző 
oltár takar, ezért a szobrokat tartó felsőrészbe kellett egy új taber-
nákulumot építeni. Mindezekkel együtt az építményt meg kellett 
emelni, hogy a tabernákulum, a szembemiséző oltár fölött, megfe-
lelően elérhető magasságban helyezkedjen el. Ugyanakkor arra is 
vigyázni kellett, hogy az építmény tetején álló glóriás Jézus szo-
bor ne ütközzön a mennyezetbe. A felsorolt átalakításokkal tehát 
elkészült a szembemiséző oltár, az ambo és mögöttük az egykori 
oltár középső (és részben a felső-) része, a tabernákulummal és a 
szobrokkal.  

Az egykori oltár részét képező tornyok nem kerültek vissza az 
átalakított együtteshez. Elsősorban azért nem, mert olyan rossz ál-
lapotban voltak, hogy azoknak a restaurálási összege nem állt 
arányban a használhatóságával. Továbbá – mivel hiányos dara-
bokról volt szó – sehogy sem lehetett hozzáilleszteni az új kom-
pozícióhoz.  

Ezt követően került sor az asztalos munkával átalakított szen-
télyi berendezés elszállítására, Kantz Gyula aranyozó- és restaurá-
tor művész budapesti műhelyébe. Itt aprólékos munkával minden 
repedést, sérülést kijavítottak, a meghibásodott kis tornyocskákat 
kiegészítették, a hiányzókat pótolták, a megjelölt helyen kialakí-
tották az új tabernákulumot. Majd megtörtént a festés, az aranyo-
zás, illetve a tabernákulum, a szembemiséző oltár és az ambó ke-
resztény jelképekkel (kehely az ostyával, galamb, kereszt) való 
díszítése. (Itt kell megemlíteni, hogy az aranyozáshoz szükséges 
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anyagot Pálos Frigyes váci kanonok, múzeumigazgató úr ajándé-
kozta.) Az oltár a szükséges átalakításokkal ugyan, de megőrizte 
az eredetei kompozíciót és alapvetően nem változtatta meg a tiroli 
faragók művészi alkotását. Az oltár ereklyetartójába 2009.  
december 21-én Marillac Szent Lujza ereklyéjét helyezték el.  

 
 

A KÁPOLNA SZEREPE ÉS JELENTŐSÉGE 
 
 
A Kápolna létesítésével az Intézetben szép lassan, de egyre je-

lentősebb szerepet kapott a vallásos nevelés, a hitélet kiszélesíté-
sében egyre több intézeti nevelő vesz tevőlegesen részt. Nemcsak 
a rendszeres szentmiséken való részvétellel mutatnak példát és 
vallják meg hitüket, hanem a mindennapi nevelő munkájukba is 
beépítik a vallásos szellemiséget. E tevékenységükben elsősorban 
az Intézet igazgatójától, a mindenkori plébánosoktól, az intézeti 
hitoktatótól, az Egyháztanácsnak rendszeresen a kápolnai szombat 
esti szentmisékre járó tagjaitól és a hívektől kaptak sokoldalú tá-
mogatást. Ennek eredményeként egyre több növendék érdeklődik, 
fordul az egyházi ismeretek megismerése felé. Jelentősen növeke-
dett a szentmisékre járók száma. Őszintén törekednek az első-
áldozásra, a bérmálás szentségének a felvételére. Többen minist-
rálnak és más szentmisei szolgálatot vállalnak. Részt vesznek, il-
letve szereplésükkel közreműködnek az Intézet vallásos jellegű 
rendezvényein. 

E rendezvények összefüggenek a Kápolna nyújtotta transz-
cendentális kapcsolatokkal, azokkal a teljesen új terápiás és szak-
rális adottságokkal, melyeket a növendékek szellemi – lelki neve-
lésének, fejlesztésének a folyamatába lehet állítani. Az alább 
felsorolt rendezvények közül kiragadunk kettőt. Az egyik egy 
nagyszerű művész, Fellegi Ádám Liszt – díjas zongoraművész ze-
neterápiás előadássorozata. Mely nem csupán zenei élményt nyúj-
tó alkalom volt, hanem gyakorlatban mutatta be, hogy „…a zené-
vel szinte varázsolni, akár gyógyítani is lehet.” A zene hatását – 
ahogy Lakos Mária Lujza kitűnő leírásából megtudhattuk – 
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„…évezredekkel ezelőtt is ismerték és célzatosan alkalmazták az 
emberi lélek harmonizálására.” A hat alkalommal megtartott elő-
adás, melynek során más zeneművészek is részt vettek, mély 
nyomot hagyott a növendékek lelkében. E folyamatot – az ese-
ményt ismertető szerző – John Cage zeneszerző gondolataival zár-
ta: „A zene léleképítő, mivel képes mozgásba lendíteni a bensőt. A 
lélek a különbözőség gyűjtőedénye, munkálkodása révén az ember 
békével és szeretettel telik meg.” A másik rendezvény amely 
mélyreható gondolatokra késztette a hallgatóságot, az Dr. Székely 
János segédpüspök úrnak a két előadása volt: az egyiket az Intézet 
dolgozói előtt, a másikat a növendékek előtt mondta el. Püspök 
atya a beszéd erejével közvetítette a szakrális, vagyis a szent dol-
gokat. A mindenkire nagy hatást tett előadásaiban különösen ki-
hangsúlyozta a XX. század elején elterjedt és a katolikus hitéletet 
világszerte megújító Jézus Szíve - tiszteletet. Az intézeti templom 
is e mozgalom hatására kapta a Jézus Legszentebb Szíve titulust. 
S bár 1960-ban a vallásellenes barbárság lerombolta az Úrnak e 
szép hajlékát, „1990-től az intézeti kis Imateremben ismét do-
bogni kezdett a Szent Szív.”Jézus Krisztus szelíd szent szíve egy-
re több embert – az Intézeten belül és kívül – bíztat arra, hogy fo-
gadjuk el Szent Pál üzenetét: „A reménység Istene töltsön el 
titeket a hit teljes örömével és békéjével.” 

Az intézeti krónikának külön kiemelt fejezete, hogy 1990-et 
követően Marosi Izidor, Dr. Keszthelyi Ferenc, Dr. Beer Miklós 
váci megyéspüspökök, továbbá Dr. Székely János Esztergom-
Budapest Főegyházmegye segédpüspöke több alkalommal is fel-
keresték a Javítóintézetet, és püspöki szentmise bemutatásával, 
lelkigyakorlatokkal ajándékozták meg a növendékeket, a híveket, 
ezzel is kiemelve az intézeti Kápolna jelentőségét, mely létesít-
mény egyre fontosabb színtere a növendékek nevelésének, lelki 
építésének.  

Teljességre nem törekedhetünk, ám a legjelentősebb esemé-
nyek felsorolásával támaszthatjuk alá a fent leírt kedvező folya-
matokat: 
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1990. október 6. Az első szentmise az Intézet Imatermében. 
1990. október 10. Marosi Izidor  váci megyéspüspök 

benedikálta az Imatermet. 
1995. december Dr. Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök 

intézeti látogatását, az ekkor még csak egy te-
remből álló Imateremben, püspöki szentmisével 
zárta. 

1998. ősz Dr. Asztalos István egyháztanács-tag kezdemé-
nyezésére megalakult az egyházközségi ének-
kar, a Szentháromság Kórus, Módos Tiborné 
tanárnő vezetésével. A Kórus a próbáit – az el-
ső években – az Intézetben tartotta.  

2000. november 10. Az Imaterem létesítésének 10. évfordu-
lóján Dr. Keszthelyi Ferenc püspöki szentmi-
séjén több jeles országos és helyi személyiség 
vett részt. Ez alkalommal a Püspök úr szépen 
megmunkált, míves harmóniumot ajándékozott 
az Imaterem részére. A rendezvény után a meg-
jelentek közös „szeretetlakomán” (agapé) vet-
tek részt. 

2000 – 2001. Fellegi Ádám zongoraművész hat koncertje. 
2004. október 23. Több évi folyamat eredményeként befeje-

ződött az Imaterem átépítése. Ez alkalommal 
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök szentmise 
keretében, a hívek sokasága előtt megáldotta az 
újjáépített oltárt. 

2007. február 1. E hétfői naptól kezdve, minden hónap első 
hétfőjén az Intézet igazgatójából, nevelőiből, 
dolgozóiból álló Imacsoport (melynek tagjai 
egyben a cursillo katolikus mozgalom tagjai) 
közös imádságot tartanak. (A közös ima szöve-
gét lásd a Függelékben!) 

2007. március 10. E nap délutánján a Szentháromság Temp-
lom kertjében került sor Dr. Beer Miklós  
Püspök úr részvételével a Hitéleti Központ és 
új Plébánia alapkőletételi ünnepségére. Ezt kö-
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vetően este az Imateremben püspöki szentmise 
volt. 

2008. december 21. Dr. Beer Miklós püspöki szentmise ke-
retében helyezte el Marillac Szent Lujza * hite-
lesített csontereklyéjét a Kápolna oltárában, 
mely ünnepségen megjelent az adományozó 
Szeretet Leányai Szerzetesrend háromtagú 
küldöttsége is. Ugyanekkor az Intézet monst-
ranciát és örökmécsest ajándékozott az Imate-
remnek, melyek után a folyton égő örökmécses 
jelzi, hogy a Kápolna tabernákulumában jelen 
van Jézus Krisztus szent teste. E nagy lépés 
megvalósításában jelentős szerepet játszott az 
Aszódi Római Katolikus Egyházközség új plé-
bánosa, Dr. Sánta János. Az eseményen részt-
vevők közös agapén vettek részt. 
*  (Marillac Szent Lujza (*1591 - � Párizs, 
1660) - aki Páli Szent Vincével együtt alapítója 
a Szeretet Leányai Szerzetesrendnek („Irgalmas 
Nővérek” – „Vincés Nővérek”). – Marillac 
Szent Lujza 1960-tól minden karitatív és szoci-
ális munka védőszentje.) 
Az esemény lezárása után első alkalommal 
rendezték meg a 24 órás szentségimádást –  
I. - 24 óra a Szeretet csendjében. 

2009. szeptember 26. Emlékkereszt felszentelési ünnepség 
az Intézetben. (Részletes ismertetést lásd fent!) 

2010. március 20-23. Lelki Napok az Intézetben: 
- Az első napon a Mexikói Mária kép fogadása. 
A kép Mária Szeplőtelen Szívének Szeretet-
lángját ábrázolja. Mexikói fogva-tartottak ké-
szítették a guadalupei Mária kép alapján. A 
„szeretetlángos” szerzetesnővérek és egy csán-
gó fiatalember tanúságtétele után a nővérek ki-
osztották a növendékek között a „szeretetláng” 
rózsafüzéreket és elimádkozták közösen a Sze-
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retetláng-rózsafüzér imádságot. A növendékek 
két napig látogathatták a „gyönyörű hölgyet”. 
(A program ötletgazdája, moderátora és riporte-
re Cs. Szabó Dóra újságíró-riporter, a Magyar 
Katolikus Rádió munkatársa volt. – Az alka-
lomról rádiófelvétel készült és elhangzott a 
Magyar Katolikus Rádióban.) 
- A harmadik nap Dr. Székely János  
Esztergom-Budapest főegyházmegyei segéd-
püspök látogatott az Intézetbe. Délelőtt a neve-
lőknek, délután a növendékeknek tartott lelki-
gyakorlatot. (Várakozás a hitben.) 

2010. szeptember 21. „Cigány mise” az Intézetben. A 2010-
es nagy tiszai árvíz idején Haraszti Zsófia neve-
lő egy mikrobusznyi adományt gyűjtött össze 
és juttatott el az egyik, szendrőládi növendéké-
nek a falujába. A szendrőládi cursillos cigány 
közösség ezt az ajándékot egy gitáros-énekes 
templomi szolgálattal kívánta megköszönni. A 
szentmise bemutatását Dr. Székely János se-
gédpüspök úr, Dr. Gyurkovics István plébános 
úr koncelebrálásával vállalta. Az eseményt a 
Mária Rádió is közvetítette.  

2010. ősz Első alkalommal rendezték meg a kistérségi 
„ Istenes” versmondó versenyt, melyen az inté-
zeti növendékek a Mária Rádió különdíját kap-
ták. Az itt elhangzott verseket több alkalommal 
megismételték a rádió adásaiban.  

2010. december 2. Adventi áhítatot tartott a Kápolnában Dr. 
Székely János segédpüspök Várakozunk a sze-
retetre címmel, melyen közreműködött Dr. 
Radoszáv Miklós, ismert gyermekvédelmi 
szakember, valamint az intézeti dolgozók, hoz-
zátartozóik, növendékek és aszódi versmondók. 
A műsort a Mária Rádió is közvetítette. Az 
esemény után agapé volt. 



 55 

2010. december 21-22. II. 24 óra a Szeretet csendjében – 
szentségimádás a Kápolnában.  

2011. március – Nagyhét – Húsvét felé nagyböjti áhítat – ar-
chaikus népi imádságokból. Közreműködtek az 
Intézet dolgozói és barátaik. A műsort a Galga 
TV rögzítette, és több alkalommal sugározta. A 
Mária Rádió is felvette a műsort. 

2011. május 5. Az Aszódon átvonuló 5 fős „Mária utas” 
csíksomlyói zarándok csoport ünnepélyes fo-
gadása az Intézetben. A Pszichopedagógiai 
Csoport ebédet szolgált fel, majd közösen 
imádkoztak a növendékek és a zarándokok a 
Kápolnában. Ezt követően a növendékek és ne-
velőik elkísérték a zarándokokat a Kartal köz-
séget jelölő tábláig.  

2011. június 9. Gondolatok Istenről – 12 húros gitáron – 
Nemes Levente, a Mária Rádió zenei pályázata 
győztesének, Szabó Lőrinc és Dsida Jenő meg-
zenésített istenes verseiből összeállított műsora 
a Kápolnában. 

2011. június 29. Zarándoklatok és zarándokok Európában – 
Felkészítő előadás a Kápolnában. Előadó Dr. 
Klamár Zoltán etnográfus. 

2011. július 2. Szívek Zarándoklata a „Mária úton” 
Máriabesnyőre. A zarándoklaton részt vett 52 
fő, ebből 12 intézeti növendék, akik magukkal 
vitték a Jézus Szent Szíve faszobrot. A 13 km-
es utat a súlyosan beteg Nagy György nevelő-
tanár gyógyulásáért ajánlották fel. 

2011. július 9. Az Aszódon vendégeskedő zetelaki csángó 
gyerekek, a Böjte Csaba Testvér Gyermekott-
hon lakóinak fogadása, vendégül látása. Közös 
ima és éneklés a Kápolnában a 
Pszichopedagógiai Csoport növendékeivel. 

2011. december 2. Várakozunk a szeretetre adventi áhítat a 
Kápolnában. Közreműködött Nemes Levente 
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gitáros-énekes, az Intézet dolgozói és hozzátar-
tozói. Elmélkedést tartott Laczkó Mihály 
dabasi plébános. A rendezvény után szerény 
agapé volt. 

2012. március 24-25.  III. 24 óra a Szeretet csendjében – 
szentségimádás a Kápolnában. 

 
A Javítóintézet Kápolnájában az aszódi plébánosok rendszere-

sen, amikor nem volt Aszódnak római katolikus papja, akkor ki-
segítő lelkészek (felváltva) tartottak szombat esti szentmisét. 
Természetesen az is előfordult, hogy egy-egy esetben más kör-
nyékbeli papok helyettesítették Aszód plébánosát. 

 
Plébánosok:  Kisegítő  

lelkészek: 
 

Dr. Huszka 
Mihály 

1990 – 1994   

Tóth Ferenc  
bagi plébános, 

1994 – 1996 Kátai Géza ny. 
plébános 

1994 – 1996 

adminisztrátor . Szecsődi Péter 
gödöllői plébános 

1994 – 1996 

  Bokros Levente 
gödöllői káplán 

1994 – 1996  

  Gesztesi Imre 
hatvani káplán 

1994 – 1996  

Buzgán József 1996 – 2006 Tovai József  
görög katolikus 
ny. lelkész 

2005 – 2009 

Dr. Sánta János 2006 – 2009    
Dr. Gyurkovics 
István adminiszt-
rátor 

2009 –   

 
Hitoktatói tevékenységet folytattak az Intézetben: Mándoki 

György, Dr. Huszka Mihály, Buzgán József plébánosok, 2005 - 
től pedig Oláh Dezső hitoktató. 
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Meg kell említeni, hogy a Kápolnában esketési és keresztelési 
szertartást tartott Bokros Levente káplán és Buzgán József plébá-
nos. 

Kántorok, akik a Javító Intézetben is szolgáltak/szolgálnak: 
Bordi Sándorné  1991 –1994 * 
Énok Nagy Levente 1998 - 2004 
Sára László   2005 –  

 
* Tóth Ferenc adminisztrátorsága idején több alkalommal a bagi kántor 

működött közre, ám 1994 – 1998 között legtöbbször a hívek éneke kísérte a 
szentmise szertartását.. 

 
 

 
 

MARILLAC SZENT LUJZA  
szobor a kápolnában
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FÜGGELÉK  
 
 
Az Imacsoport közös imája 
 
A Szentlélek segítségül hívása 
 
Jöjj Szentlélek, töltsd el a hívek szívét, és szereteted lángját 

gyullaszd fel bennük. Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél, és 
megújítod a Föld színét. 

Könyörögjünk Istenünk, te a Szentlélek megvilágosító ke-
gyelmével tanítottad híveid szívét. Add meg nekünk, hogy a 
Szentlélekben rátaláljunk az igazságra, és vigasztalásának szünte-
lenül örvendjünk, Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

 
Nehezen találok szavakat… 
 
Jézus Urunk! Meghallgattad, amikor így szóltak hozzád tanít-

ványaid: Taníts minket imádkozni! Jöjj segítségül, amikor most fe-
jet hajtok előtted és imádkozom. Nehezen találok szavakat, mégis 
imádkozni szeretnék. Nyisd meg ajkamat. Töltsenek el gondolata-
id. Teremts bennem békét, Uram. Tárd fel méltatlanságomat, 
mégis maradj velem. Hajolj közel hozzám. Oly erőtlenek szavaim. 
Fel sem merek nézni rád. Taníts imádkozni, Uram, te magad ta-
níts! Ámen 

 
Ima a közösségért 
 
Urunk Jézus Krisztus, ki azt mondtad: Ahol ketten vagy hár-

man összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük – s aki 
Egyházaddal énekelted: Hol szeretet és egyetértés, ott az Isten – 
légy jelen köztünk jóságoddal és szereteteddel, hogy ne uralkod-
jék rajtunk a gyűlölet és a széthúzás, és ne tegye bizonytalanná 
életünket. Erősítsd a békét közösségünkben. Ámen.  
(Th. Burser nyomán.) 
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Ima a munka megszenteléséért 
 
Áldd meg, Uram, munkahelyünket, a Javítóintézetet; küldd el 

hozzánk a Szentlelket, hogy szeressük, amit ránk bíztál, becsüljük, 
ami csak általad lehet teljes, és várjuk eljöveteledet. Szálljon az 
Úr áldása mindnyájunkra, minden dolgozó munkájára. Áldd meg 
Uram, a mai napot, és maradj velünk minden időben. Ámen.  
(J. A. Adelmann nyomán.) 

 
Ima a munkahelyemért 
 
Adj Uram megértést egymás feladata és élete iránt mindazok-

nak, akik együtt dolgoznak. Add, hogy megismerjük a felelőssé-
get, amellyel egymásnak tartozunk. Őrizz meg attól, hogy egyéni 
érdekeinket hajkurásszuk. Segíts át a feszültségeken, amelyek a 
napi együttlétből szükségképpen adódnak. Neked ajánljuk minde-
nekelőtt munkatársainkat és növendékeinket, hogy helyüket meg-
találják, és a veszélyektől megmeneküljenek. Add, hogy egymás 
iránti jó akaratú szeretetben a Te tökéletes szereteted tükröződjék. 
Ámen. 

 
Ima a minket bántókért 
 
Ó, Jézusom, adj nekem kegyelmet, hogy ugyanazzal a szere-

tettel, amellyel Te keserves kínszenvedésedben megfeszítőidért 
imádkoztál, könyörögjek most, és én is azokért, akik engem bár-
mikor és bármivel megbántottak. Szívemből megbocsátok nekik, 
és arra kérlek, ne büntesd őket miattam, hanem fizess nekik annyi 
jóval, amennyi rosszat kívántak és tettek ők nekem. Ámen. (Szent 
Gertrúd nyomán.) 

 
Ima a hivatásomért 
 
Istenem, köszönöm, hogy lelkeket bíztál rám. Add kegyelme-

det, hogy türelmesen vezessem őket, s mindnyájukat a szorgalom, 
a becsületesség és a békeszeretet szellemében neveljem. Segíts, 
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hogy példaképül szolgáljak, a haragot elkerüljem, és semmi olyat 
ne kívánjak tőlük, amit magam nem vagyok kész teljesíteni. Se-
gíts, hogy egyiküket se részesítsem előnyben, és senkit ne mellőz-
zek. Engedd, hogy hű oltalmazója legyek annak, aki védelmet, vi-
gasztalást és támaszt kíván tőlem. Jöjj, Szentlélek, világosíts meg 
engem, hogy a szelídség és szigorúság kellő mértékét tudjam al-
kalmazni, hogy ne engedjem magam a haragtól elragadtatni, és 
mindig igazságos maradjak, érezzem meg a rámbízottak lelki és 
testi szükségleteit és azokat, erőmhöz mérten, enyhítsem. Engedd, 
hogy hű maradhassak, áldásos legyen a munkám, s azt a Te áldá-
sod kísérje, amint én is naponta könyörgök áldásodért: az Atya, és 
a Fiú, és a Szentlélek nevében. Ámen.  

 
Ima árvákért és elhagyottakért 
 
Istenem, ki gondot viselsz az elhagyottakra, tekints le azokra, 

akik világi gyámolukat elvesztették, fogadd őket oltalmad és 
gondviselésed alá. Add, hogy ne az emberekben bízzanak, hanem 
csak Benned. Igazgasd és tápláld őket, vigasztald és erősítsd őket 
keserűségükben. Gyarapítsd a körülöttünk élőkben az együttérzés 
és irgalmasság lelkületét, hogy oltalmazzák, segítsék, védelmez-
zék őket. Ámen. 

 
Ima a ránk bízottakért 
 
Urunk fogadd könyörgésünket azokért, akiknek a legnagyobb 

szükségük van Rád, és különösen azokért, akik úgy gondolják, 
hogy nincs szükségük Terád.  

 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 

kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. 
 
Engesztelő imádság káromkodásért és istentelen beszédekért 
 
Áldott legyen az Isten. 
Áldott legyen szent neve. 
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Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten, valóságos  
ember. 
Áldott legyen Jézus neve. 
Áldott legyen szentséges Szíve. 
Áldott legyen drágalátos Vére. 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben. 
Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek. 
 
Áldott legyen Isten fönséges Anyja, Mária. 
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása. 
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária. 
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele. 
Áldott legyen Szent József, Mária titokzatos jegyese. 
Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen. 
 
TIZED RÓZSAFÜZÉR - …aki érettünk a keresztet hordozta 

– titokkal 
 
Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és 

vezessen el az örök életre. Ámen. 
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