
KÖZLÉSEK É S VÁLASZOK

Új kiadóhivatali helyiséget nyitott a Vigilia és az Új Ember. A földszintes
üzlethelyiség címe: Budapest, V. kerület Cukor utca 4. Ide költözött a két lap
nagybudapesti ügyintézése és itt áll minden nagybudapesti ügyben az előfizetők,

olvasok, terjesztők, hirdetők rendelkezésére, Az Új Emberbe csak itt lehet a jövő

ben hirdetést feladni. Az új nagybudapesti kiadóhivatal telefonszáma: 189-306.
A vidéki előfizetési ügyeket továbbra is a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti kiadó
hivatal intézi.

A Szent István Társulat ezidei közgyűlésén Ijjas József, kalocsai érsek jelen
tette be, hogy püspöki karunk 1972-re szándékszik előkészíteni a magyarországi
kereszténység millenniumának megünneplését. Az 1972-es dátum melletti döntésről

a kalocsai érsek egy beható történeti vizsgálódást összefoglaló előadásban tájékoz
tatta a közgyűlés részvevőit. A ritka és nevezetes évfordulóra emlékeztető ünnep
ség bejelentése katolikus közösségünkben általános érdeklődést keltett. A magyar
ság kereszténységgel való találkozásának nincs pontosabban megjelölhető kezdete,
sem befejező pillanata. Moravesik Gyula Studia Byzantina círnű tanulmányában
(l!J67, 245-259) rámutatott, hogy már a vándorlások idején felbukkant egy "episz
koposz tón oungrón" (vagy ounnón), akit Bizánc küldött. Ez a tény már magában
is arra figyelmeztet, hogy történetileg világosan felismerhető, éles fordulatot jelölő

évszámot hiába keresünk. A magyarság krisztianizálódásának folyamata erőtelje

sebben Géza idején tört felszínre, és találkozott a nagy fejedelem egyeduralkodó
törekvéseivel. Évtizedek kellettek ismét ahhoz, hogy István a részben már meglevő
egyházi szervezet alapjait lerakja, míg művének teljes befejezése - megint csak
közel két emberöltő múlva - Szent László idejében történhetett. Az István, még
inkább Géza előtt működött görög és latin rítusú "névtelen apostolok" - mint
őket már Paulet Gyula (A magyar nemzet története... L 1899, 18) nevezte 
emlékét sem a történetírás, hanem "a nyelv tartotta fenn". Nyelvtörténetünk azóta
teljesen igazolta Pauler felfogását. Melich, majd Kniezsa István (A magyar nyelv
szláv jövevényszavai L 1954, 285) kimutatta, hogya szentségek kiszolgáltatásának
terminológiája bizánci szláv, míg a szervezeti szókíncs (érsek, püspök, apát, pré
post, esperes stb.) szlovén és nyugat-horvát eredetű. Korabeli egyházi szóanya
gunk szinte teljesen nélkülözi a német eredetű, de a morva-szláv (cseh) eredetű

szavakat is. Másrészt viszont káptalani szervezetünk, más intézményeink a nyugati
birodalmi egyház példáját mutatják, Ebből az következik, hogy a kereszténység fo
galmainak nyelvi átvétele jórészt végbement már akkor, amikor Szent István és
első utódai a "Rechskirche" intézményeit mintául véve, e hosszú ideig tartó ano
nimitást - már a történelem szeme elött - hierarchikusan megszervezték, Az
elmondottakból az is kitűnik, hogy a millenniumi dátum csak jelképes lehet. De
éppen jelképes voltánál fogva alkalmas arra is, hogya történeti kutatás fényénél
a figyelmet ráirányítsa ama névtelen apostolokra, akik nélkül a nagy nevek vise
lői kellően elő nem készített talajon végezték volna a magvetést. A magyar ke
reszténység életében fordulatot hozó három jelentős eseményt említhetünk: 1. Géza
nagyfejedelem és családjának megkeresztelkedését, 2. Szent István születését és
3. a bajor misszió tevékenységének kiterjesztését most már az egész magyarságra.

Szent István 969-975 közott született; Géza fejedelemsége a 970-es évek ele
jén kezdődött, és ekkor történt megkeresztelkedése is; ekkor indult meg fejedelmi
akaratból a kereszténység általános terjesztése a magyarság között. Mindezek
figyelembevételével jelképes dátumként 1970-75 között akármelyik évet elfogadhat
juk a millennium évének. A megkérdezett tudományos kutatók 1972-t ajánlják. A
püsköki kar emelletti döntését erősíti az a körülmény is, hogy 1971-ben lesz Árpád
házi Szent Margit halálának hétszázadik évfordulója. Margitot Istvánnal nemcsak
vérr-okonság, hanem az akkor már három évszázados magyar kereszténység és élet
szentségük közössége is összefűzte. A két jubileum időbeli közelsegc emlékeztet a
magyar kereszténység névtelen apostolai ra és a kereszténységgel való találkozás
nagy és szent nevei közül Szent Istvánra és Szent Margitra is.

Timkó Imre professzor tanulmányát közli a Linzben megjelenő Theologische
Qllartalschrift ezévi 3. száma. A világszerte figyelmet keltett "Unierte Ostchristen
in Ungarn" című tanulmány a magyar görögkatolikusság történetét taglalja a kez-
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dettől napjainkig, és felvázolja a magyarországi görögkatolikusok helyzetét és prob
lémáit.

Szent Istvánra emlékezett a magyar katolikus társadalom augusztus 20-án. A
Szent Jobb jelenlétében az Actio Catholica Országos Elnöksége rendezésében két
főpapi szentmisével fejezte ki tiszteletét a szent király emléke előtt a magyar ka
tolicizmus. A délelőtti szentmisét Brezanóczy Pál egri érsek, az esti főpapi szentmi
sét pedig Ijjas József kalocsai érsek mutatta be nagyszámú papi segédlettel, a bu
dapesti papság, az egyházi és világi hatóságok, a katolikus intézmények képviselői

és a Bazilikát zsúfolásig megtöltő tömeg jelenlétében. Az esti szentrnísén résztvett
Gorazd archimandrita, a szófiai Szent Szinódus sajtóosztályának vezetője is. A mise
végén odalépett Ijjas József érsekhez, ajándékot adott át neki. A két főpap béke
csókkal köszönt el egymástól. Az érsek távozása után Szabó Imre püspök, a Szent
Jobb jelenlevő őre az ereklyehez vezette a vendégeket. Gorazd archimandrita tiszte
lettel és áhitattal csókolta meg első szent királyunk rclikiváját.

Gyászoló lélekkel kísérte a nagyszámú jelenlevő utolsó útjára augusztus IB-án
a Farkasréti temetőben a hetven esztendős korában elhunyt Kodolányi János írót.
A temetést megelőző gyászszertartást Belon Gellért apát végezte. Kodolányi Jánost
és munkásságát a ravatalozó előtti téren felállított koporsónál először a kortársak
nevében Veres Péter méltatta, majd az Irószövetség képviseletében Tatay Sándor bú
csúzott az elhunyttól. A sírnál az író baráti köre nevében Göllner Miklós festőmú

vész mondott búcsúbeszédet.

Gorazd archimandrita, a szófiai Szent Színódus sajtóosztályának vezetője augusz
tus 21-én Ijjas József kalocsai érsek társaságában látogatást tett Prantner Józsefnél,
az Allami Egyházügyi Hivatal elnökénél. A bolgár főpap Esztergomban Bart! Lő

rinc kanonok, szemináriumi rektor vezetésével megtekintette 11 várásatásokat és a
kincstárt, Arva Vince könyvtáros kalauzolásával pedig a Bibliotheca könyvtárat.
Gorazd archimandritát fogadta Esztergomban Szabó Imre püspök, esztergomi apostoli
kormányzó is.

A magyar nyelvű szentmise állandó részeinek újabb zenei feldolgozása jelent
meg a Szent István Társulat kiadásában Pécsi Mise címmel. Alkotója Herqenriuier
Miklós pécsi egyházkarnagy. akinek Pécsi gyászmise című műve is ezúttal jelent
meg először nyomtatásban.

Több egyházi vezető személyiség látogatott el a Budapesti Történeti Múzeumba
Hantos Jánosnak, a Fővárosi Tanács vb. elnökhelyettesének meghívására. Jelen volt
Pmntner József államtitkár, az Államí Egyházügyi Hivatal elnöke is. A vendégek
megtekintették a "Fővárosunk ezer éve" című kiállítást és több más emléket. A Iáto
gatáson és az azt követő fogadásen részt vett Bánk József váci megyéspüspök; Sza
bó Imre püspök, esztergomi apostoli kormányzó, Kisberk Imre püspök, székesfe
hérvári apostoli kormányzó Beresztoczu Miklós c. prépost, Horváth Richárd temp
lomigazgató. Káldy Zoltán evangélikus püspök, Szamosközi István református püs
pök. Benoschofsky Imre országos vezető főrabbi, Seifert Géza, a MIOK elnöke és a
magyar egyházak más budapesti vezető személyíségei.

Részvétlátogatást tettek a Vietnami Demokratikus Köztársaság budapesti nagy
követségén a magyarországi egyházak és vallásfelekezetek vezető főpapjai.

Ho Si Minh elnök elhunyta alkalmából egyháza nevében részvétét fejezte ki Hoang
Luong nagykövetnek dr. Ijjas József kalocsai érsek, a katolikus püspöki kar elnöke,
dr. Bartha Tibor református püspök, dr. Káldy Zoltán evangélikus püspök, dr.
Brezanóczy Pál egri érsek, dr. Seifert Géza, a Magyar Izraeliták Országos Képvi
seletének elnöke, dr. Berki Feriz, a magyar orthodox adminisztratúra vezetője, dr.
Filep Imre, az unitárius egyház püspöki helynöke, dr. Pálffy Miklós, a Magyaror
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, dr. Mag Béla, az Opus Pacis ügy
vezető igazgatója, Lackovszky János, a baptista egyház elnöke, dr. Hetényi Géza,
a buddhista misszió vezetője és dr. Rácz Géza, a buddhista misszió titkára.


