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A Magyar Püspöki Kar március 18-án ünnepi ülésre ült össze. a budapesti Köz

ponti Szemínártum püspökkari tanácskozó termében, amelynek tárgya a hazánk
felszabadulásának negyedszázados évfordulójáról való megemlékezés volt. Az ünnepi
ülésen megjelent: Ijjas József kalocsai és Brezanóczy Pál egri érsek, Dudás Miklós
hajdúdorogi, Kovács Sándor szombathelyí, Cserháti József pécsi és Bánk József vá
ci meayéspüspökök, Szabo Imre püspök esztergomi, Kisberk Imre püspök székesfehér
vári, Udvardy József püspök csanádi és Kac:ziba József püspök győri apostoli kor
mányzók, Winkler József püspök szombathelyi, Vajda József püspök váci és Zemp
lén György püspök esztergomi segédpüspökök,' Klempa Sándor veszprémi apostoli
kormányzó, valamint Mansberger Ulrik pannonhalmi kormányzó-perjel. A püspöki
konferencia tagjai deklarációt fagadtak el, melyben többek között hangsúlyozzák:
"A Magyar Katolik;us Püspöki Kar 1970.· március 18-án tartott ünnepi üléséről 
papjai és hívei nevében is - tiszta szívből köszönti hazánk felszabadulásának 25.
évfordulóját, Az egész magyar katolikus egyház osztozik abban az örömben és lel:'
kesed ísben, amellyel hazánk és népünk ezt a számunkra oly sorsfordítóari jelen
tós eseményt negyedszázados jubileumán ünnepli. A keresztény ember hálája leg
elsősorban míndg és mindenütt Istent illeti. Köszönjük irgalmának, hogy velünk
szenvedő embertestvéreinkkel együtt végül is megmenekültünk a· 1.1. világháború
ból. Köszönjük kegyelmének, hogy túléltük a világégést, melyet a fasizmus zúdí
tott ránk, módunk letttészt venni a katasztrófa anyagi és szellemi romjainak elta
karításában, és legjobb erőinket latba vetve munkálkodhattunk az emberiség jobb
[övöének kialakításában. Köszönjük türelmének és jóságának, hogy a veszélyt,
amelybe hűtlen, hazánk igazi érdekeit feladó és eláruló tényezők sodortak, végül
is javunkra fordította; mert hiszen az a nép, amely mérhetetlen áldozatokkal fel
sza badított minket a fasizmus a161, noha szerencsétlen módon ellene harcoltunk,
mégis baráti jobbat nyújtott és lehetővé tette számunkra nemcsak a terhes múlt
felszámolását, hanem am is, hogy kícsínységünkben is egyenrangú félként nyer
hesssük vissza helyünket a nemze.ek és népek nagy közösségeben. Abban, ami tör
tént, a Gondvise'és iművét látjuk, mert keresztények vagyunk, és hálát adunk ér
te a Gondviselésnek. De hálát mondunk a Gondviselés történelmi eszközeként sze
repet betöltő, nagy áldozatait nem kímélő hős szovjet népnek és a hazánk felsza
badításábm részt vállaló népeknek, hogy a Iasízmust megtörve. az élet új lehető

s"geit szerezték meg számunkra, Köszönet illesse ezen az ünnepen minden magyar
dogozó testvérünket, élükön népünk felelős vezetőit, a sokoldalú felemelkedésünk
terén kifejte<lit készséges he'ytál'ásukért, üdvös Iránymutatásukért. Köszönet illes
se, és a rní részünkről kűlönös hangsúllyal. a szocializmusnak azt a demokratikus
bölcsességét, amelynek értelmében a szocialísta hazában minden hivő testvérünk
kel esyütt szabadon dicsérh~jÜk·Istent és gyakorolhatjuk vallásunkat. Amikor a
kereszténv hivőknek a szociallzmusban való örvendetes megbecsüléséről és egyen
[ogúsásá-ől svólunk, leheteam, hogy ne forduljunk szívünk egész hálájával a bol
do,; emlékű XXIII. János pápa emlékezetéhez és az ő felmérhetetlen jelentőségű

kezdeméoy-zése't folytató VI. Pál pápánkhoz; hiszen az ő, útbaigazító tanításaiknak
s az általuk teremtett és táplált zsinati szellemnek köszönhetjük, hogy hivőknek

és nem-hivőknek a közösségi javakra Irányuló együttmunkálkodását nemcsak meg
könnyíteték, hanem a hivő számára egyenesen kötelezővé tették, s ezzel je1en
tósen hozzájárultak annak a kedvező légkörnek a kialakításához, amelyben - ha
zánkban és az egész világon - gyorsabban és biztosabban érlelődhetnek a béke
és haladás gyümölcsei. Emlékezünk és ern1ékeztetünk arra is, hogy kormányunk
1950-ben megállapodást kötött püspöki karunkkal a kölcsönös megértés, készség és
jó viszonyulás jegyében. Ez a megállapodás áldásos hazai kihatásai meílett azt a
lehetőséget is megtererntette, hogy megkezdődhettek a magas szintű tárgyalások
az Apostoli Szentszékkel. Ezek eredményessége, az 1964-ben megkötött részleges
rnegállapcdás történelmi jelentőségű egyházunk és a szocialista államok vílágví
szonyulásában is. Ilyen előzmények után püspöki karunk törekvése és feladata csak
az lehet, hogy ezyházunk a szocialista hazában hatékony tényező legyen népünk
további emelkedésének, békés rnunkáia még fokozottabb eredményességének, és
ezzel a szocialista haza hívő polgárainak megbecsülése is még jobban elmélyüljön,
még szilárdabb társadalmi tényen: a hivőknek, Isten népének szocializmust építő

önzetíen és derék munkáján alapulhasson.'



• • •
l la

1970
,
Ara

, .
m aj u s

9. - Ft.

A Hazafias Népfront megyei katolikus békebizottságainak felszabadulási ii1J.
nepségei sorában március 3-án E~rben tartottak jubileumi emlékünnepet. Breza
nóczy Pál egri érsek háláját fejezte ki a paptestvérek felé, "akik együtt voltak
népünkkel a háboru alatt. Kevesen láthattak világosan, de legyen hála azoknak.
akik megértették, hogy nekünk is van jövónk és vannak feladataink is" - mon
dotta az egri érsek. Ugyancsak március 3-án rendezték a Baranya megyei katoll
kus békebizottság felszabadulási ünnepségét Pécsett, melyen felsz61alt Cserháti Jó
zsef pécsi megyéspüspök: "Valamennyi kereszténynek ezért a társadalomért, ezért
a jelenért kell dolgoznia, ennek az országnak a jövőjét kell megszentelnie.
Egyre több reményre jogosít az, hogy mind többen ismerik föl a kor szavát, vég
zik igazi feladataikat" - jelentette ki a főpásztor. Március IO-én Szegeden és
Székesfehérvárott tartottak ünnepi megemlékezést a Hazafias Népfront megvei
katolikus békebizottságainak rendezésében. Udvardy József püspök, csanádi apos
toli kormányzó ünnepi zárszavában foglalta ÖS6Ze a bensőséges megemlékezés je
lentőségét, és elmondta, hogy a felszabadulás után "bizalom hatotta át az egész
nemzetet, rnelynek akarata felocsúdott, és kéz a kézben, nem nézve pártállást és
vílágnéaetet, megfogalmazta a követendő utat".

SZÁMUNK lR6IR6L. - Nyíri Tamás a budapesti Hittudományi Akadémián a
filozófia professzora, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. 1969 áprilisában A
világ szószólója címmel Karl Rahnerról, 1969 decemberében Karácsony meglcöze
lítése címmel a megtestesülésről írt lapunkba; ez. év januári számunkban A szent
írási csodák régi és új szemlélete címú vitazáró hazzászólása, februárban A re
mény jegyében címmel a bécsi Lelkipásztori Intézet karácsonyi konferenciájár61
írt beszámolója jelent meg.

Békés Gellért bencés szerzetes, a római Szent Anz.elm Kollégium professzora,
a Rómában megjelenő Katolikus Szemle folyóirat szerkesztője.

Pomogáts Béla kritikus, irodalomtörténész; főként legújabb irodalmunkkal fog
lalkozik; Kuncz Aladárról jelent meg könyve az Irodalomtörténeti Füzetek soro
zatában.

Prokopp Gyula prímási levéltáros Esztergomban.
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Tavalyi decemberi számunkban Szigeti Endre foglalkozott átfogó tanulmány
ban hit és filozófia viszonyával Karl Jaspers gondolkodásában. Radó Gábor
tanulmánya, "Jaspers filozófiája" más oldalról közelítí meg az egy éve el
húnyt német egzisztencialista bölcselő művét és új szempontokat nyújt érté
keléséhez. - Templomaink világitásának és hangosításának kérdéséről ír s
ehhez ad gyakorlati szempontokat Ali István "Az egyház és a technikai új
donságok" című írása. - Dénes Gizella "Magyar Velence" címmel Gyulát mu
tatja be; Fráter Tamás írása pedig, "Isten népe válaszúton" a "belső dialógus"
egyik súlyos kérdését veti föl szociológiai-történeti perspektívában és polemi
kus éllel. - Megjelenik Benkő István már jelzett tanulmánya a Nobel-díjas
japán íróról, Kawabata Jaszunáriról; s ugyancsak a Keletre vonatkozó is
meretek bővítésér szolgálja Fehér József András tanulmánya, a "Zen, budd-
hizmus, kereszténység". .
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