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Négyes püspökszentelés zajlott le február 12-én a budapesti Szent István bazi
likában. Ijjas József kalocsai érsek, Brezanóczy Pál egri érsek és további hat püs
pöktársa 'kíséretében szeritelte fel a magyar püspöki kar négy új tagját, Udvardy
Józsefet, Kacziba Józsefet, Zemplén Györgyöt és Vajda. Józsefet. Ebből az alkalom
ból a bazí lika zsúfolásig megtelt a meghívott vendégekkel és a hivők tömegével, Ez
volt az első püspökszentelés Magyarországon, amely már az új népnyeívű szertartás
kíséretében Jolyt le, Éppen ezért a híveket külön tájékoztatták; a templom szószé
kéről Medvigy Mihály piarista atya magyarázta el a szertartás menetét a jelképek
jelentőséget. A szenteíésí szertartás keretéül szolgálo szentrnise végén a régi püs
pökök közrofogták az újonnan szeirtelteket s együtt körbejárták a templomot. Így
adta meg első főpapi áldását a négy új magyar püspök. Az újonnan felszenteltek
nevében Udvardy József püspök, csanádi apostoli adminisztrátor köszöntötte a fő

szeritelő érseket, a társszentelő püspököket, a papságot és a hívő népet.
A magyar egyházmegyék székhelyein egymás után iktatják be az újonnan ki

nevezett megyéspüspököket, illetve apostoli adminisztrátorokat. Eszteroomban. január
24-én rnutatta be il kúpl;!lmmak dr. Szabó Imre püspök a főegyházrnegye apostoli
adminisztrátorává történt kinevezéséről szóló szentszéki okmányt és ugyanekkor mu
tatta be dr. Zemplén György is eszteogomíecgódpüspöki kinevezésének okmányát. A
jogi aktus után az esztergomi főegyházmegvei hivatal fogadást adott dr. Szabó Imre
püspök tiszteletére, amelyen az ordináriusokon kívül megjelentek az állami és egy
házi hatóságok képviselői is. A főegy!l{lzmegye papsága nevében Vajay István pro
tonotáríus kanonok, főszékescgyházt plébános köszöntötte a megjelenteket és meleg
hangon vett búcsút a nyugalomba vonuló dr. Schwarz-Eggenhofer Artur apostoli kor
mányzótól, A zömében az esztergomi egyházmegyéhez tartozó Budapest papságának
és híveinek nevében dr. Semptey László köszöntötte az új főpásztort. Azután Prant
ner József államtitkár, az Allamí Egyházügyi Hivatal elnöke mondott beszédet an
nak a meggyőződésének adva kifejezést, hogy "mindabban, ami összekapcsol bennün
ket, eredményesen fogunk együttműködni". Külön kitért az államtitkár az eszter
gomi bazilika renoválásának ügyére és eat az ünnepélyes alkalmat használta fel arra,
hogy bejelentse: a magyar kormány 21 millió forint összegű állami támogatást biz
tosít a tervezett munlkáik elvégzésére.

Székesfehérváron február 2-án foglalta el hivatalát az újonari kinevezett apos
t'J1i kormányzó, Kisberk Imre püspök. A kínevezésről szóló okmányt a püspöki pa
Iota kápolnájában olvasták fel a székeskáptalan és azegyházmegyei papság képviselői

nek jelenlétében, majd az újonnan kinevezett főpásztor az oltár előtt rnondta el a
hitvallás és az eskü szövegét, A beiktatási szertartás után az új főpásztor fogadást
adott. Itt hangzottak el az üdvözlő beszédek. Miklós Imre az Államí Egyházügyi Hi
vatal elnökűielyettese köszöntő szavaíban míndenekelőtt a Szeritszék és a magyar
kormány 1964-ben megkötött részleges megállapodasát méltatta. Rámutatott, hogy
az azóta eltelt idő alaet sokféle értékelés hangzott el a magyarországi egyházpolitikai
helyzet alakulásáról, de végül ís az események azokat igazolták, akik kezdettől fogva
azon az állásponton vOIltak, hogy la magyar állam és a katolíkus egyház viszonylatá
ban a tárgyalások útja míndig járható. A székeskáptalan és az egyházmegyei papság

nevében Potyondy Imre nagyprépost általános helynök köszöntötte az új főpásztort.

Pécsett február to-én a város nagyrnúltú székesegyházában folyt le a beíktatásí
ünnepség. Itt olvasták fel a kinevezésről szóló pápai bul'lát és annak magyar fordí
tását. Az ünnepélyes vaktusra és az azt követő főpapi szentmísére Cserháti József
megyespüspök egyházmegyéjének mínden plébánosat meghívta és velü> együtt min
den egyházközségi képviselőtestületegy-egy világi tagját is. A főpásztor így is hang
súlyozni kívánta Isten népének egységét és egyenjogúságát. Ebben a szellemben
mondotta el a szentrnise keretében szeritbeszédét is. A templomi ünnepség után a
a püspöki palotában Cserháti püspök fogadást adott, amelyen az egyházi és világi
méltóságokon kívül megintcsak ott volt az egyházmegye valamennyi plébánosa és
egyházközségi képviselőtestületikiküldöttje. A püspököt először Horváth János hely
nök 'köszöntötte, majd Miklós Imre az Állami Egyházügyi Hivatal elnökhelyettese
emelkedett szólásra, Beszédében a többek között ezeket mondotta: "Viszonyrag hosz
szú idő telt el azóta. hogy la pécsi sgyházmegye káptalanja kápj:alani helynőkévé vá
lasztotta azt az egyházi Jiérflút, akit most megyéspüspöki beiktatása alkalmából üd-
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vözölhetünk. Oszinte örömünkre szolgál, hogy az Idő azokat igazolta, akik az egyház
vélt érdekeível szemben az egyház valódi érdekeinek rnegf'elelóen döntöttek, s e
döntés, mint e megyéspüspökí kinevezés is jelzi, szocialista államunk egyházpolitikai
elgondolásaival is találkozott. Mindez bizonyítja, hogy szükséges és lehetséges, egy
ben kölcsönösen hasznos tárgyalásokat folytatni, a felmerülő kérdéseket higgadtan,
türelmesen. tárgyalások útján megoldani ... Ezekben a napokban és hetekben bel
föld és külföld egyaránt figyelemmel fordul a katolikus egyház felé. Az ünnepi pil
lanatokat azonban munkás hónapoknak és esztendőknek kell követnie. Nagy erő

feszítéseket igényel a jövő mindazoktól, akik számára drága a béke és népünk
boldogulása." Az üdvözlő beszédeket Cserháti József megvéspüspök XXIII. János
pápa gondolataival köszönte meg, idézve, hogy nem azt kell keresni, ami elválaszt,
hanem azt. ami összeköt.

Egerben Brezanóczy Pál egri érsek január 25-én mutatta be a kinevezését tartal
mazó szentszéki okmányt az egri főkáptalannak. Az ünnepélyes székfoglalóra pedig
február ll-én került sor az egri székesegyházban. amelyet zsúfolásig megtöltött az
egyházmegye papsága és a hivő sereg. Az ünnepélyes székfoglaló és a főpapi szerit
mise után az érseki szemináriumban fogadás volt az egyházi és világi vezető szemé
lviségek, a papság és a világi hívek küldöttsége részére, A fogadáson a kormány ne
vében Prantner József államtitkár, az Allami Egyházügyi Hivatal elnöke köszöntötte
Brezanóczy Pál érseket. ,.Szívből kívánok jó egészséget és jó munkát a most hiva
talba lépő új egri érseknek - mondotta az államtitkár. - Megtiszteltetésnek érezzük,
hogy ezen az örömünnepen mi is résztvehetünk. Ez az öröm annál inkább is indokolt,
mert, amit ma ünneplünk és amit ezekben a napokban ünneplünk Magyarországon,
az nemcsak az egyház ügye, hanem egy jó együttműködést is feiez ki: az állam és
az egyház jóviszonyát reprezentálja. Ezen az ünnepen visszagondolunk míndazokra,
akik az állam és az egyház között ezt a pozitív fejlődést segítették Visszaemlékeziink
elvanokra is. akik ma - sajnos - nem ünnepelhetnek velünk. Visszaemlékezünk az
úttörökre. mindkét oldalon. akár marxist.a, akár egyházi oldaion voltak is. Sok ne
hézséget kellett leküzdenünk. amíg eljutottunk a megértésnek erre a fokára, amikor
a szilárd alapelveket nem érintve, a haza, népünk és az emberiség érdekében jó
együttműködést tudtunk kialakítani. Jó szívvel kell megemlékeznünk ebben a fő
eavházmegvében arról a főpapról,akinE'k kiemelkedő szerepe volt abban, hogy az
állam és az egyház viszonya pozitív irányban fejlődött. Hogy a magyarországi egy
ház a múltból örökölt sokféle előítéletet legyőzve megtalálta a modus vivendit a
munkáshatalommal. Az egyház a maga történelmében először állapodott meg olyan
hatalommal. amely nem rnond ia magát kereszténvnek. de legfontosabb feladatának
tartja a legmagasabb rendű humánum mcsvalósitását ... Ebben az ünnepélyes órá
ban. ha jókívánságot feieziink ki. mi nemhivő ernberek a hivő embereknek, az érsek
úrnak. a főtisztelendő uraknak, a kedves hivőknek. akkor lénvesében ugyanazt a jót
kívánhattuk. amit magunknak. Mert ha bizonvos világnézeti elvek és néznpontok el
is választanak. lénvesében egyek vacvunk. Minekünk nem idezenek a vallásos em
berek, közöttük vannak a szüleink. kÖztük varrnak a testvéreink. ts hát önök sem
idpgenek számunkra, mert hlszen együtt vagyunk népünk szolaáló szpretetpben és az
ernbertséa bpkpiénE>k és haladásának szolaálatában." Az államtitkár üdvőzIő szavaira
Brezan6czll Pál érsek válaszolt. O is hanzsúlyozta, hogy egy hazában élünk s ki-ki

a maga médján ezt a hazát kivánja szolaální.

Szennay Andrásnak a Hittudományi Akadémia professzorának. aki a magyar
püspöki kar megbízásából szakérfőként dolgozik a nemhívők tltkársáaánál, az elmúlt
hónapok során több jelentős kGlföldi folyóirat közölte tanulmányát. A Seetsoraer
cfmű folyóirat "Pasztorálteológlai megfontolások a keresztények és ateísták találko
zásáról" című. a Thenloaie der Geqenwart "A dialógus. mint szolaálat" r-ímű. maid
ismét a Seelsoraer ..Fundamentális teológia a kérdező ernber szernnontlából" című,
végiil az Internationale Dialoazeitschri1t ..Mel!fontolások a kereszténv-marxtsta dia
lógussal kapcsolatban a II. vatikáni zsinat szellemében" című tanulmányát közölte.


