
ESZMÉK ÉS ESEMÉNYEK

ROMAI KATOLIKUS ÉRSEKEK ÉS POSPUKUK KINEVEZJ:SE

VI. Pál pápa - korukra és egészségi állapotukra való tekintettel - hoz
zájáru lt dr. Hamvas András kalocsai érsek, dr. Kovács Vince c. püspök , váci
apostoli kormányzó, dr. Schwarz-Eggenhofe r Artur esztergomi apostoli kor
mányzó nyugalombavonulásához és ezzel egyidejüleg elfogadta Legányi Nor
bert pannonhalmai főapát lemondását.

VI. Pál pápa dr. Ijj as József csanádi apostoli kormányzót kalocsa i érsekké.
dr. Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót egri érsekké, dr. Bánk József
győri apostoli kormányzót váci megyéspüspökké, dr . Cserháti József pécs i
apostoli korm ányzot pécsi megy éspüspökké, továbbá dr. Szabó Imr e c. püs
pököt esztergomi apostoli kormányzóvá , Kisberk Imre c. püspököt székes
fehérvári apostol i korm ányzóvá, dr. Kacziba József lelkészt c. püspökké ,
győri apostoli kormányzóvá, valamint dr. Zemplén György budapesti központi
szemináriumi rektort eszte rgomi s. püspökké, dr . Vajda József esztergomi
szemináriumi rektort váci s. püspökké nevezte ki (M . K.) .

Az újon nan kinevezett érsekek és püspökök január 23-án az Országház
Munk ács-termé ben tették le az eskút az Elnöki Tanács elnöke Losonczi
Pál előtt.

Dr. Ijjas József. 1901 november 5.-én született Baján. 1925-ben szentelték
pappá. Rövid káplánkodás után főpásztora Rómába küld i az Institutum Blbll
cumba . 1929-ben érseki szert artó, 1935-ban a Szent Imre kollégium prefek
tusa . 1937-ben a jeruzsálemi zarándokház vicere kto rává nevezik ki és mint
ilye n két évet tölt tudományos munkásságban a Szentföldön. Visszatérése
után hamaros an Budapestre kerül. ahol a Központi Szeminárium prefektusa
és a Pázmány Egyetem tanárhelyettese. 1962 óta bajai plébános . Nyelvtehet
sége kiváló : magyaron kívül németül, franciául , szerbül , olaszul. héberül és
arabul is beszél. Választott jelmondata : Tempus agendi Domin o - (Az Urért
való munkálkodás ideje).

Dr. Brezanóczy Pál. Aknaszla t inán született 191 2. január 25.-én. Kassán a
premontrei gimnáziumban tanul t , a teol ógiát pedig az innsb rucki egyetemen
végezte. Itt szerezte a doktori cimet is. Kápláni évei és katonai szolgálata
utána kassai Hittudományi Fő iskola tanára lett, de emellett vállalta még az
Orsolya gimn ázium igazgatását is. 1941-ben Madarász püspök titkára lesz.
1942-ben irod aigazgató, 1946-ban pedig a kassai egyházmegye magyarországi
részének általános helynöke. 1951-ben a rozsnyó i egyházmegye magyar részé
nek is apostoli kormányzója. Czapik érsek elhunyta után őt választja meg
az egri főszékeskáptalan káptalani hely nökké , 1959-ben XXIII. János pápa az
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egri főegyházmegye és a kormányzati lag csatol t részek apostoli kormányzó
jává nevezi ki. Pápai meghl vás alapján vett részt a második vati káni zsinat
ülésszaka In. A püspöki konferencia titkára, elnöke a püspöki kar külügyi
bizottságának. Tagja a Püspöki Szinodusnak. Püspöki jelm ondata: Fide Petri
- corde Pauli (Péter hitével - Pál szlv ével) .

Dr. Cserháti József. A toln erneqyeí Lengyel községben szOletett 1914
április 19.-én. Középiskolai tanulmányait Bonyhádon kezdte, majd a pécsi
cisztereknél folytatta. Teológiai tanulmányait Romában a Gregoriana egyete
men végezte. 1940-ben szentelték pappá Pécsett. Mint fiatal pap Újpetrén
káplán, Dombóváron hittanár. 1946-tól 1952-ig Pécsett, 1952-től Győrban tanít
teológiát, 1956-tól Budapesten a Hittudományi Akadémián a fundamentalis
professzora. 1961 febr. 24.-től káptalani helynök, 1964-ben apostoli kormányzó.
Tudományos munkássága mellett megyéjében liturgiai vonalon végez nagy
munkát. Nevéhez fúződik a világhírú pécsi székesegyház restaurálása is. Jel
mondata : ln servitio populi Dei - (Isten népének szolgálatában).

Dr. Bánk József. A Heves megyei Adács községben született 1911 január
26.-án. A gimnáziumot Gyöngyösön, majd Esztergomban végezte . A Pázmány
Egyetemen szerzi meg a teol. doktori fokozatot. 1936-bar. szentelik pappá.
Kánonjogi tanulmányok végzésére állami ösztöndíjjal a római Collegium Ger
manicum Hungaricumba kerűl és az Apollinare egyetemen jogi doktorátust
szerez. Tanulmányokat folytat a Rota Romanán és a Szt. Kongregáció közigaz
gatási kurzusán. 1939-ben primási levéltáros, 1942-ben főszentszéki jegyző.

1943-ban a Pázmány Péter Egyetem kánonjogi tanszékére nyer renkívülI tanári
kinevezést. 1945 december 15.-én nyilvános rendes tanár lesz. Az egyházjog ,
a kánonjog vonalán több értékes munkája jelent meg, Igy neve világszerte
ismertté lett. Tagja a vatikáni Kodex revisiobizottságnak. Jelmondata: Pie
severus - graviter mitls (Szelid a szigorúságban - határozott a gyengéd
ségben) .

Dr. Szabó Imre. 1901-ben a vasmegyei Sorokújfalun született. A buda
pesti Központi Szemináriumban végzi a főiskolát. 1924-ben szentelik áldozó
pappá. 1931-ben a budapesti I:rseki Helynökség másodtitkára, 1935-ben titkár.
Tevékenyen résztvett 1938-ban a Szt. István évében Budapesten rendezett
38. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeres lebonyol ításában. 1944
ben a budapesti Krisztinavárosban plébános. 1950-ben bpesti érseki helytartó.
1951-ben esztergomi szegédpüspök. Később az esztergomi apostoli admini
sztrátor általános helynöke lett.

Dr. Udvardi József. 1911. febr. 16.-án született Bácsalmáson . A teológiát
Kalocsán, majd Rómában, mint a Collegium Hungaricum ösztönd íjas növen
déke végezte. 1936. okt. 25.-én szentelték áldozópappá. Utána visszatért hazá
jába és rögtön belekapcsolódott a lelkipásztori munkába, Baján és Kalocsán.
A kalocsai hittudományi főiskola professzora lett, majd a szegedi papnevelő-
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intézetben fejtett ki múködést. Utolsó állomáshelyeként Jánoshalmán plé
bános. Mint teológiai tanár Kalocsán és Szegeden nagy eli smeré st váltott ki.

Dr. Kacziba József. 1914. június 30-án a csongrádmegyei Csanyteleken
született. Mint Udvardi. ő is kitüntetéssel végezte középiskolai tanulmányait.
Magasabb tanulmányok végzésére a budapesti Központi Szemináriumba kül
dtk, 1938. márc. 20.-án az Egyetemi Templomban pappá szentelik és 194D-ban
Summa cum laude fokozattal teológiai doktorrá avatják a Pázmány Egyete
men. Doktori értekezésének tárgya: ,Az áldoztatás liturgiája. történeti és
lelkipásztori megvilágitásban'. Első állomáshelye Klskunhalas, ahol gimná
ziumi hittanár. Később plébános lesz Cinkotán. 1966. óta a rákosszentmihályi
főplébánia odaadó lelkipásztora.

Kisberk Imre. A sopronmegyei Pereszteg községben született 1906-ban.
A székesfehérvári szemináriumban végezte teológiáját. ott szentelték pappá
1930-ban. Lelkipásztori múködését Ráckevén kezdte . 1950-ban a székesfehér
vári belvárosi templom plébánosa lett. XII. Pius pápa 1951. már. 1t.-én Shvoy
Lajos mellé segédpüspöknek rendelte. Lelkip ásztor i munkásságának vezérfo
nala a hívek megfelelő atyai lelkigondozása. a liturgia megújításában a
magyar nyelv bevezetése. Nevéhez fúzódik a székesfehérvári székesegyház
restaurálása. Püspöki jelmondata: Filii sanctorum sumus.

Dr. Zemplén György Zoltán. Mündenben (Hannover) született 1905. au
gusztus t- én, ahol édesatyja. mint a budapesti Múegyetem professzora ta
nulmányúton volt. Iskoláit a cisztercitáknál végezte és 1921. aug. 14.-én be
lépett a rendbe . Egyetemi tanulmányait Rómában végezte : a filozófiát a
Collegio di S. Anselmoban, a teologiát a Colleg io Ange licumban és kettős

doktorátussal fejezte be. 1929. jún. 30.-án szentelték áldozópappá. Hazájába
visszatérve először apáti jegyző. majd teológiai tanár lett Zircen. 1946-ban
a budapesti Bernardinum igazgatója. 1947-ben tanszékvezető professzor a
Pázmány Egyetemen. 1949-től a Hittudományi Akadémián tanitja az erkölcs
tudományt. Két izben dékán volt. Tudományos munkásságát a külföld is elis
merte. nemzetközi konferenciákon több alkalommal volt előadó. 1955.-ben a
római Pápai Magyar Egyházi Intézet igazgatójává nevezik ki. Az Idei iskolai
év elején a Központi Szeminár ium rektora lett.

Dr. Vajda József. Budapesten született 1912. aug. 28.-án. Mint az eszter
gomi főegyházmegye teológusát magasabb tanulmányai végzésére a római
ColI. Germanicum Hungaricumba küldték, ott szentelték pappá 1936. okt.
25.-én. Hazájába visszatérve először hitoktató volt Budapesten. 1941-ben az
esztergomi papnevelőintézet professzora, majd később rektora lett. A pap
nevelés modernizálása ügyében nagy érdemei vannak. Szentbeszédei és más
megnyilatkozásai az új kor papját tükrözik.
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