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A Szent István Társulat, fennállásának 121. évében, június 18-án tartotta ez évi
rendes közgyűlését a társulat helyiségében Réthly Aincal nyugalmazott egyetemi
tanár elmökletével. A megnyitó beszédet Ijjcs Jó2,s,2Í, kalocsai érsek mondra, aki
hangoztatta: "Népünik - és benne xársuladumk - szívesen, jó lélekkel ünnepel [u
bileumot, LS boldogarnkészül a magvar kercsztcnysóg ezeréves évfordulójának
megLlnlnepl.{19~~'re. r'\.. MI:l,g',;"(lT' P ÜSj>öki Karr.an Fl~~il?'vas Endre kalocsai érsek már
19Ci6-ban felvetette a magyar kereszténység ezeréves jubileumának ügyét, legutóbb
pedig az ez év március 26-2n tartott püspükkarí konferencia foglalilm:wtt ezzel, és
az előkészítésre bízottságot is 'küldött ki." Ijjas érsek ezután rámutatott arra, hogy
elsőnek Szent István születésí éve kínálkozík az ezeréves évfordulóra, de ez bi
zonytalan, mert Szoort István 969-975 között született. A magyar keresztónvség
kezdetének azonban sokkal Inkább Géza fejedelem és házanépének megkereszte
lése tekinthető. A közelmúltban három kiváló magyar történettudós véleménye
megegyezett abban, hogy 972-t fogadhatjuk el. Maga az érsek is tárgyaj; e kér
désben két kiváló szaktudással. Véleményük szerin.t a 972. vagy a 973. év az, me
Iyct a magyar kereszténység hivatalos kezdetének tekinthetünk, Annyi bizonyos
- folytatita az érsek -, hogy Géza, amikor atyja, Taksony halála után átvette
az uralkodást, azzal kezdte, hogy követet küldött Bajorország fejedelméhez, békét
és barátságot ajánlott fel, és megigérte, hogy megkeresztelkedí'k. Hittérítőket kért.
Mindez 972-boo történt, és ekkor érkeztek hozzánk az első híbtérítők Wolfgang
einsiedelni szerzetes vezetésével. EZUJtán több adatot sorolt fel az érsek, majd hang
súlyozta, hogy ezek alapján a magyar kereszténység ezeréves jubileumát 1972-73
ban [elöljük meg. Felvetette a !kérdést: hogyan ünnepeljük meg az ezeréves év
fordulót? A Szerit István Társulat úgy járulhatna hozzá az évfordulóhoz, hogy
olyan könyvekkel szolgálná ezekben az esztendőkben a katolikus irodalmat, me
Iyek ma leginkább szükségesek hazánkban. Még sok feldolgozásra váró téma van
a keresztény középkorból. A kor igénye, egy olyan kémkönyv vallásos életünkben,
mely összefoglalva tartalmazza vallásunk hittételeit. A legszebb mégis az lenne,
ha a jubileum ünneplése idején a társulat szép kiállttásban és a mai igényeknek
megfelelően kíadná a Szeritírás egységes és teljes új magyar fordítását. Segítsük
ezt a munkát, s ha kell, hozzunk érle áldozatot is - fejezte be beszédét a Magyar
Püspöki Kar elnöke. Az ünnepi beszéd után Félegyházy József alelnök olvasta
fel az igazgató választmány jelentését a társulat működésérőí, majd megemléke
zett a 90 éves Rérthly Antal elnök, hazánk legidősebb meteorológusának évfor
dulójáról. Est y Miklós delegált adminisztrátor ismertette az elmúlt évi zárszáma
dásokat és az 1969. évi költségelőirányzatot. A hivatalos tárgysorozat után Szabó
Imre püspök, esztergomi apostoli korrnánvzó köszöntötre I.i1as József kalocsai érsek
beszédét, s kiemelte, hogy min,t a Szerit Jobb óre hálás örömmel vette keresztény
ségünk ezeréves jubileumáról szóló beielentését,

Bánk József. váci megvéspüspök körlevelében felhívással fordult az egyház
megye papjaihoz. hogy támogassák a plébánia-történetek összeállítását. A főpásztor

részletesen felsorolta azokat a szemporrtokat, melyek a plébánia-törcénet előké

szítésében [rányadók lehetnek. UgyanH.t kérte Bánk püspök, hogy a plébánosok
és káplánek emlékének megőrzése érdekében minden plébáníán és lelkészségen
készítsék el külőn ösazeálbításban a plébánosok (lelkészek), külön összeállításban
pedig a káplánek névsorát. és örökftsék meg fényképeken a lelkipásztori munka
kiemelkedő eseményeit.

Magyar nyelvű papszentelés volt június 22-ém Egerben. Brezanóczy FáI, egri
érsek a Rítuskongregáció 1968. évi engedélye szerint a fóegyházrmegye történeté
ben először magyarul szentelt pappá nyolc diákonust. A főpapi szentmíse végén
Brezanóczy érsek beszédben fordult a jelenlévőkhöz, és felhívta hallgatóit, hogy
buzgón imádkozzanak, mert "ha vérszegény keresztény életünk e világban, egyik
legfőbb oka, hogy keveset imádkozunk". Az új papok augusztus elsején kezdik
meg munkájukat a kijelölt helyeken.

75 éves papi jubileumát ünnepelte Egerben június 27-én I,esk6 József, a fó
egyházmegye 99 éves nyugalmazott könyvtárosa. A világviszonylatban is rendkívül
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ritka [ubíleumon az idős pap korára való tekintettel Brezanóezy Pál, egri érsek
közel 40 paptestvérével. a jubiláns [elenlétében koncelebrálta az ünnepi misét,
mely után az ünnepelt áldást adott.

A magyar katolikus társadalom az Actio Catholica rendezésében az idén is
megemlékezett VI. Pál pápa koronázásának évfordulójáról. Június 29-én a buda
pesti Szent István bazilikában Ijjas József kalocsai érsek, a Püspöki Kar elnöke
mutatta be hálaadó szontmísét. Evangélium után Csontos Barna egri kanonok
intézett szeritbeszédet a hívekhez. A szónok rámutatott: VI. Pál pápa az, aki ki
szabadította az egyházat egy bizonyos elzárkózottságból. Utazásai, kapcsolatai más
keresztény egyházakkal, nem keresztény vallásokkal. párbeszéde a nemhivőkkel.

mind azt mutatják, hogy az egyház tudomásul veszi a való világot, meg akarja
ismerni a mai ember gondolkodásmódját, valóságos szükségletelt, s azok szerint
akarja megadni a feleletet a hit fényében a mai ember problémáira. Ezután
méltatta VI. Pál békemunkáját, A főpapi míse befejezéseként a Te Deum, a pápai
és a magyar himnusz hangzott fel.

Berlínben tartotta június 25-26-án [ubilárís tanácskozását a Béke Vílágtanács,
A magyarországi küldöttség tagjai közönt jelen volt Ijjas József, kalocsai érsek,
az Opus Pacis és Országos Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke, aki a
tanácskozás második napján szólalt fel. - Hagyományossá vált immár, hogy a
Béke Világtanács konferenciáin a magyar egyház képviselői is hallassák szavukat,
és hitet tegyenek a béke mellett. Klasszikussá vált a múltban ezen felszólalások
közül boldogult Czapik Gyula egri érsek nyilatkozata, aki 1955-ben Helsinkiben
a Béke-Ví lágtalálkozón jelentette ki: ,.Bé·hJ·" aka-ok a fö1dl<Pl'C'ks i gen, mert em
ber vagyok, mert keresztény vagyok és mert magyar vagyok." Amikor a Béke
Világtanács mcstaní konferenciáján ugyanezt megismételve hitet teszek a magyar
Opus Pacis és az OBKB nevében békeigényünkről és a rnozgalomban való rész
vételünk készségéről. hű vagyok hagyományainkhoz - hangsúlyozta Ijjas érsek. 
A magyar békemozgalom kiemeli annak szükségességét, hogy pártállástól és világ
nézettől függetlenül össze tudjanak fogni azok, akik a békét az emberiség lé
nyegbe- és életbevágó kincsének tekintik. Ennek az ÖSS7Rfo"'ú~!1:)k az f'1'~dm{')1ye

az a viszony. amely hazánkban az egyházak és az állam között kialakult, és köl
csönös szívélyességgel munkálja a jóviszony további fejlödését, Ezekkel a gondo
latokkal üdvözlöm a Béke Világtanács elnökséget, a kongresszus minden részt
vevőjét - fejezte be beszédét Ijjas József, kalocsai érsek'.

A Központi Hittudományi Akadémia aulajában június 25-én teológiai dokto
rokká avatták "Summa cum laude" fokozattal H'ljd->k Zsoltot. Márji Gyulát, Tuba
István O. S. P.-t és Turay Alfrédot, "Magna cum laude" fokozattal Bolbericz
Pált, Kneip Istvánt, Koltai Jenőt, Vedres Miklóst, "Cum laude" fokozattal Bécsi
Lászlót, Fekete Lászlót, Fóti Jánost, GerfJye Zoltánt, "Hite" fokozattal pedig Bujtás
Imrét és Pápai Lajost.

Várkonyi Imre prépost, őrkanonok, az Actio Catholica országos igazgatója.
mínt a berl iní konferencia nemzetközi bizottságának elnökségi tagja részt vett a
Béke Világtanács júniusi ülésén és az ugyanekkor megrendezett berlini Béke
Világtalálkozón, - Amit nagyon lényegesnek tartok: minden bizottságban rnér
hetetlentil nyílt, őszinte és sokoldalú tárgyalás folyt. A vietnami kérdésben pél
dául teljes egyetértés mutatkozott. Június 23-án volt a Világtalálkozón résztvevő

vallásos emberek - papok és világiak - külön '.~ l úlkozója. Ezen az ülésen történt
felszólalásomnak lényege az volt, hogy az evannelíum, már eredetét tekintve Sl"1l1

politikai manifesztum. Annak a megavőződésünknek adtam kifejezést, hogy a
béke az igazság és az igazságosság műve, és nekünk vallásos embereknek leg
szentebb törekvésünk az, hogyeza mű mielőbb megvalósuljon - nyil.atkozta
Várkonyi Imre a berlini Béke-Világtalálkozóról.


