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A V i g i l i a októberi számának első két íve már ki volt nyomva, másik
két íve be volt tördelve, amikor a megdöbbentő hírt kaptuk, hogy G r Ő s z
József kalocsai érsek, a püspökkari konferenciák elnöke október 3-án, kedden
reggel nemsokkal utána, hogy szentmiséjét elmondta, 7 óra 45 perckor szív
gyöngeség következtében hirtelen elhunyt.

Nem is egészen negyedéve annak, hogy lapunk júliusi számában a tisztelet,
a nagyrabecsülés és a szeretet hangján emlékeztünk meg az akkoraranymi
séjét bemutató Grősz Józsefről, méltatva kimagasló emberi és papi egyéniségét,
eredményekben gazdag főpásztori működését, és a realitásokat mindenkor mér
legelő egyházpolitikai tevékenységét, mint szilárd tényezőt annak a viszony
nak kedvező alakulásában, amely állam és egyház között hazánkban megfigyel
hető, Megköszöntük akkor a gondviselő Istennek, hogy őt adta nekünk, s kér
tük a Mindcmhatót, hogy még sokáig tartsa is meg nekünk. Mi, hívő katolikusok,
nem szállhatunk perbe a Mindenhatóval, amiért másként rendelkezett. Mi esak
belenyugodhatunk szent akaratába. Megmarad azonban továbbra is a köszönet
és a hála Isten iránt, aki ilyen bölcs vezetővel és a jövőre is szóló útmutató
val ajándékozott meg mínket, mind pedig a körünkből távozott iránt, aki vál
lalta és végezni tudta feladatait, híven érseki programmjához: "Odaadó hűség

egyházunkhoz és annak fejéhez, a Szentatyához, és alázatos szolgálata magyar
népünknek, a hazának."

Hogy közelebbről és konkrét módon mit jelentett nekünk Grősz József
ebben a magyar katolikus életben, s hogy mik az ö magatartásának és taní
tásának maradandó értékei, arra rövidesen vissza fogunk térni.
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NAPLÓ

BERLIN ÉS A BÉKE. A politika, amint azt Kossuth Lajos is mondotta, az
egzigencíák tudománya, az a tudomány, amelyben a valóságos helyzetékből,

az adott tényekből kell kiindulnunk, ha nem akarunk légvárakat építeni és' nem
kívánunk az elképzelések birodalmába tévelvegní. A politikában, a kűlpolbti

kában pedig méginkább, a tények mindig erősebbek, mint akár a legszelleme
sebb fikciók. A történelem pedig arra tanítja az embert, hogyafikciókkal
szemben mindig a tények válnak a jövendő alapzatává. A német kérdés ren
dezetlensége ugyancsak a politikai egzisztenciák birodalmába tartozik.

Természetes, hogy a feszültségeken keresztül evoluáló emberi történés eb
ben á kérdésben is elérkezik egy olyan ponthoz, amikor a feszültség feloldása
már elkerülhetetlenné válik. Talán erre gondolt már Hérakleitosz, a dialektika
ősatyja, amikor azt mondotta, hogy mindennek a háború az atyja. A görög
bölcs óta is akadtak olyan történetbölcselők. akik az egész emberiség életét
úgy fogták fel, mint rövid szünetekkel folytonosan folytatott háborút, magát az
emberi létet, mint "bellum omnium contra omnes"-t és az embert az ember
farkasának tekintették, mint Hobbes, az újkori angol gondolkodó. Ugyanakkor
azonban vannak ősei annak a gondolatnak is, hogy egyszer abba kell hagyni
a szervezett emberölést, meg kell teremteni egy olyan világot, amelyben a

613


