
- A Philadelphiában (USA) megjelenő negyedéves folyóirat, a Journal of
Ecumenical Studies 1974 évi 3. száma ismerteti Cserháti József pécsi püspök
"Ismét a pluralizmusról. Hitünk három mai próbaköve" c. tanulmányát, melyet
a Vigilia 1973 decemberi számában közölt.

- 1975. január ID-én a Magyar Rádió német nyelvű adása beszélgetést köz
vetített Nyíri Tamással a Vatikán keleti politikájáról és a magyar egyház hely
zetéről. A beszélgetés második és harmadik részét, mely a kereszténység jövője

Magyarországon témakörével foglalkozott" a német nyeívű adás február 5-én és
19-én sugározta.

- Az Informations Catholiques Internationales (ICI) 1974. december 15-i
(470.) száma "Magyar katolikusok beszélnek egyházukról" címmel riportot és in
terjúkat közöl Marlené Tuininga tollából - aki 1974 nyarán hosszabb időt töl
tött Magyarországon - a magyar katolikus egyház mai helyzetéről és problémá
iról. A negyedrét terjedelmű, nyolc nagy formátumú oldalon megjelent beszámo
ló keretében egy Budapest környéki plébános, egy megyéspüspök, a budapesti
Hittudományi Akadémia két professzora, Gál Ferenc és Nyíri Tamás, továbbá
két katolikus lap felelős szerkesztője, Magyar Ferenc (Új Ember) és Rónay
György (Vigilia), valamint néhány, névvel nem jelzett világi hivő szólalt meg.

- A bolognai kiadású CSEO-documentazione 1975 februári száma leközölte
Beney Zsuzsanak a Vigilia 1975 januári számában megjelent tanulmányát, amely
Pilinszky János új versesköteteit elemezte.

- A Freiburgban (Nyugat-Németország) megjelenő Christ in der Gegenwart
1975. március 2-i, 9. száma ismerteti Hegyi Bélának Ortutay Gyula professzorral
folytatott beszélgetését, rnely a Vigilia februári számában jelent meg.

- A Magyar Hírek, a Magyárok Világszövetsége lapjának 1975. május 10-i
(10.) száma ismerteti Cserháti József pécsi püspök "Harminc éva hazai egyház
szemiélet alakulásában" című, a Vígílta áprilisi számában megjelent - mint
írja ~ "megállapításaiban és hangvételében újszerű cikkét, amelyben visszate
kint az elmúlt három évtizedre és elemzi a magyar katolíkus egyház helyzetet,
változásait". A továbbiakban Fikár Lászlónak a tanulmánnyal kapcsolatos kérdé
seire válaszol a szerző, Cserháti József püspök. "A valóságból indultam ki 
mondja többek között -, amikor fejtegetéseimben megállapítottam, hogy a ma
gyar egyház élő egyház, fejlődő egyház, retorm-egyház amelynek ma is több
millió hívője van, s Iehetőségeivel, gondjaival és nehézségeivel együtt kész meg
találni helyét a szocialista társadalomban, amely marxista alapon áll és világ
nézetében ateista. Ebben a társadalmi valóságban természetesen nincs helye a
régi egyházszemdéletnek. A megváltozott állami és társadalmi viszonyok, népünk
erkölcsi és anyagi felvirágzása szűkségessé tették az egyházszemlélet átalakulá
sát és megváltozását, Ezt tartja kívánatosnak a második vatikáni zsinat is. Ha
pedig eljutottunk a reform-egyház gondolatáig. túl kell lépnünk a régit ott, ahol'
ez szükséges, egvházszernléletűnket meg kell szabadítani a "történelmi rárakó
dásoktól«, Az idézett vatikáni zsinat szellemének megfelelően olyan egyházképet
óhajtottam felvázolni, amelyet az egyház világviszonylatban is kívánatosnak
tart. Ennek lényege az, hogy az egyház alkalmazkodjék a történelmi realitások
hoz. .. A világméretű történelmi változások új helyzetet teremtettek - ehhez kap
csolódik a magyar egvházszemléletben végbement változás is - az egyház a
szeretet és a szolgálat egyháza kíván lenni."

Az egyház és az állam víszonváróí szólva Cserháti püspök kifejti, hogy ,.a
magyar egyház marxista világnézeti kérdésekben nyilvánvalóan nem működik

együtt az állammal. A cikkemben partnerségről beszélek, mert ez fejezi ki pon
tosan a valóságos viszonyt. Mí partnerek vagyunk akkor, amikor az államnak:
segítünk mindabban, amiben tudunk. Milyen területek ezek? Hadd említsek meg
néhánvat a sok kőzűl. Az evangéliumok szellemében járunk el, amikor seeítünk
a közösséaí szellem kialakításában. Fellépünk a társadalommal szemben elköve
tett bűnözés ellen. Harcolunk az önzés ellen. Az egyház tehát erkölcsi segítséget
nyújt, s az állam és a szecialista társadalom is ezt vária tőle. Ezeken a terüle
teken külcletésünkből fakadóan készséges partnerek vagyunk."


