
VI. pAL pAPA KINEVEZTE DR. LÉKAI LASZLÚ PÜSPÖKÖT, esztergomi
apostoli kormányzót esztergomi érsekké. A kine'vezéshez a Magyar Népköztár
saság Elnöki Tanácsa az előzetes hozzájárulást megadta - igy szólt az első kur
ta hivatalos híradás. A tudósítás két, szokásszerűen'szenvtelen mondata a ma
gyar katolikus egyház legújabb kori történetének alighanem legfontosabb té
nyét rögzíti; lényegében azt jelenti, hogya kölcsönös jóakarat és kormányzó böl
csesség végre végérvényesen pontot tett egy mintlnyájunk által jól ismert, több
mint negyedszázadon át húzódó, kínos és káros ügynek a végére.

Az út, amelyen idáig eljutottunk, a legkevésbé sem volt könnyíí. A feudá
lis-polgári (s inkább feudális, mint polgári) magyar egyházat igazában nem a
háború söpörte el; ez az anakronisztikus épület tulajdonképpen nem azzal om
lott össze, hogy kihúzták alóla a talajt, a feudumot, az egyházi nagybirtokot,
hanem amiatt, hogy belőle eltökélten nemet mondtak a történelem eseményeire,
a társadalmi változásokra, az idők új követelményeire. Mindezt - többek között
- a hagyományok védelmének nevében, de - sajnos - tragikusan félreértve
az igazi hagyományt, annak szentistváni szellemét, mert hiszen, mint újonnan
kinevezett érsekünk a Magyar Távirati Irodának adott nyilatkozatában mondta:
"Első szent királyunk az általa szervezett magyar egyházat az akkori társadalmi
és állami lét valóságaiba építette bele".

Az összeomlás t annak idején, ha egyáltalán élni akartunk, a romeltakarítás
nak kellett követnie, hogy azután elindulhassunk az újraépítés lassú, nehéz, még
saját táborunkban sem egyértelműen javallott útján. Pedig ez volt a magyar
katolikus egyház számára az egyetlen lehetőség a fönnmaradásra. Úgy, ahogyan
alapelveit a kibontakozás elinditója, Czapik Gyula érsek tömören és szerencsé
sen, ma is ér'L'ényesen megfogalmazta: "Hűség az Istenhez - hűség a néphez;
hűség az egyházhoz - hűség a hazához."Mint minden alapvető elv, ez is egy
szerű volt; s mint minden egyszerű alapelvet, ezt is csak türelmes és szívós mun
ka árán lehetett mind többekkel megértetni és elfogadtatni. A történelemben
azonban végső soron mindig a tények bizonyítanak; és a tények ezúttal is bi
zonyítottak. Kettős mozgással: egyfelől úgy, hogya hitükhöz, vallásukhoz ragasz
kodó hivők előtt cáfolhatatlanul világossá vált, hogy itt egy új társadalom épül,
me ly a saját tévedéseit is kijavítani készen és képesen egYTe inkább arra tö
rekszik, hogy jobb, emberibb, anyagiakban és szellemiekben gazdagabb legyen.
Másfelől úOy, hogy a szocializmusért dolgozó, de hítükhöz ragaszkoaó tömegek
jelenléte oly meggyőző társadalmi tényt jelent, amit a realitásokat figyelembe
vevő marxista gondolkodás, valamint államtervező gyakorlat is szükségképpen
tudomásul kell hogy vegyen, éppen hiteles marxizmusából következőleg.

A történelmi bizonyítások ma már egyre ke'vésbé történnek kardcsörtetéssel
és asztalcsapkodással (mert az erőszak álbizonyításait előbb-utóbb éppen maga a
történelem számolja föl); kitartásra, türelemre, kölcsönös megismerési és megér
tési törekvésre. időleges kudarcokkal is számoló szívós munkára van szükség
ahhoz, hogy tartós és biztos eredmény szülessék. S ha egyszer megszületik, mint
most is: mindazokat, akik érte dolgoztak, joggal töltheti el öröm és bizalom.

Bizalom abban, hogy a türelmes és jóhiszemű munka 1'égül mindig meghoz
za gyümölcsét. Bizalom abban, hogy az egyháznak meglesz a maga jól megér
demelt és elismert helye abban a fejlett szocialista társadalomban, amelyért
őszintén együtt dolgozik más világnézetű embertársaival. És bizalom abban, aki
most egyházunk élére került, és ott zsinati szelleméhez és vezetői bölcsességéhez
híven "szívesebben beszél küldetésről, mint szerepről", a realitások talaján áll
1'a, s hivatásának tekintve, hogy "a fejlődés folyamatát. ne próbáljavisszafor
dítani, hanem előmozdítani".

Az első szavak ilyenkor hagyományszerüen az ünneplés szavai szoktak len
ni. Új érsek-prímásunkat azonban, úgy érezzük, méltóbb a köszönet szavaival
üd1>őzölnünk eg'yházunk élén. Köszönettel, amiért - folytatva közvetlen püspök
kari elnök-elődje, Dr. ljjas József érsek munkáját mindnyá;unk lelkébe
"megnyugvást hozott azáltal, hogy hitünk és hazánk harmonikus szolgálatára se
gít bennünket". Ehhez a szép és nehéz, történelmi jelentőségű és lelkeket építő,

hagyományokat őrző és jövőt alkotó munkájához kíván Dr. Lékai László érsek
prímásunknak erőt, egészséget és bőséges isteni kegyelmet tisztelettel és sze
tetettet a
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