
Meghívó

   „Aztán jöttek az október-novemberi napok. 
Vér folyt a magyar földön: magyar dolgozók, 
honvédek és diákok vére. Magyar dolgozók, 
honvédek és diákok rázták 12 éves elnyo-
matásuk bilincseit. Szabadok akartak lenni, 
független hazában akartak élni, a magyar 
életet nemzeti hagyományaiknak megfelelõen, 
magyar módon akarták alakítani. Minden más 
állítással szemben meg kell állapítani, hogy az 
elmúlt hetek harcai ezért folytak és nem a 
Magyar Népköztársaság megdöntéséért, nem a 
szociális vívmányok megsemmisítéséért, nem 
a gyárosok és földesurak uralmának vissza-
állításáért. 

  Ezekben a hetekben rajtunk volt a világ 
szeme. Rajtunk van ma is. A világ népei 
bámulattal adóztak a magyar névnek, a 
magyar hõsiességnek, és ha valaha, hát most 
õszintén kívánnak ennek az Európa szívében 
élõ és a századok során annyit szenvedett 
népnek boldogabb jövendõt...”

(Részlet Grõsz József érsek beszédébõl, 

Kalocsa, fõszékesegyház, 1956. december 31.)



A Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye érseke,

a Kalocsai Fõegyházmegyei Levéltár

és a Kalocsai Érseki Kincstár

tisztelettel meghívja Önt

2009. június 25-én, (csütörtökön)

A KALOCSAI ÉRSEKSÉG 

100 ESZTENDEJE (1909-2009) 
címmel rendezett történeti konferenciára

és idõszaki kiállítás megnyitójára.

Helyszín: Érseki Kincstár (Katona István ház)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 2. (I. emeleti termek)

A program megvalósulását támogatták: 

Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

PROGRAM:

15.00-16.55. Konferencia az Érsekség 20. századi történetérõl

15.00. Köszöntõt mond DR. BÁBEL BALÁZS kalocsa-kecskeméti 
érsek

15.05-16.55. Elõadások:

– DR. LAKATOS ANDOR (Kalocsai Fõegyházmegyei Levéltár, 
levéltárvezetõ): Egy évszázad fordulópontjai – a változások 
évszázada a Kalocsai Fõegyházmegyében

– DR. TÓTH TAMÁS (Gál Ferenc Hittudományi Fõiskola, Szeged, 
fõiskolai docens): Ijjas (Ikotity) József bácskai érseki biztosi 
tevékenysége (1941-1944). A bunyevác identitás keresése

– DR. SZABÓ CSABA (Magyar Országos Levéltár, fõigazgató-
helyettes): Grõsz József kalocsai érsek letartóztatása és pere 1951-
ben

– DR. BALOGH MARGIT (MTA Társadalomkutató Központ, 
igazgató): A magyar katolikus püspöki kar 1949-1965 közötti 
konferenciái, különös tekintettel a kalocsai érsekek elnökségére

– KÁLMÁN PEREGRIN OFM (Magyar Ferences Levéltár, 
levéltárvezetõ) Mi lett belõle? – békepapi mozgalom az 1956-os 
forradalom elõtt és után

17.00-17.45. Idõszaki kiállítás megnyitója

17.00. A kiállítást megnyitja Mons. JULIUSZ JANUSZ apostoli 
nuncius, c. caorlei érsek

17.15-17.45. Tárlatvezetést tart LAKATOS ADÉL (Érseki Kincstár, 
kincstárvezetõ)

18.00. Hálaadó szentmise a Fõszékesegyházban DR. BÁBEL BALÁZS 
érsek székfoglalása 10. évfordulója alkalmából. Megemlékezés DR. 
DANKÓ  LÁSZLÓ  érsek  halálának 10.  évfordulójáról

A kiállítás 2009. október 31-ig, hétfõ kivételével naponta 9-17 óra 
között látogatható. 

További információ: kincstar@asztrik.hu, tel.: 06-30/278-5125
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