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Unokáink sem fogják látni...
A z áprilisi adás visszhangjából

Eucharisztikus kongresszus

Világméretű Űrnapja Budapesten
Az áprilisi adásban >— mint 

általában minden évben a hat 
adás egyikében — a közlekedés 
múltjának fennmaradt emlékei
ről, azok megőrzésének fontos
ságáról volt szó. Adás után most 
is sokan tettek javaslatot újabb és 
újabb régi járművek bemutatá
sára.

Kígyós Sándor például a pa- 
rádi kocsimúzeum filmre véte
lét javasolta.

Dr. Margítay-Becht András 
hívta fel a figyelmemet dr. Cson- 
karéty Károly hosszú évek óta 
(eredmény nélkül) folytatott küz
delmeire, amelyek két hajó meg
mentését céloznák. Ma is meg
van ugyanis két „monitor’’ azok 
közül, amelyek harcoltak a Ta
nácsköztársaság oldalán. Néme
lyikük később „fellázadt", né
melyikük meg nem. Történel
münkben betöltött szerepükről 
persze nem a hajók határoztak, 
hanem parancsnokaik. Tény vi
szont, hogy a két .hajó a Fo
lyamszabályozó is Kavicskotró 
Vállalat (FOKA) tulajdonában 
van,\ s átalakítva töltenek be 
olyan funkciót, ami helyett — 
helyreállítva, bemutatva — vi
lágszenzációt jelenthetnének.

.4 világon a legöregebbek
Idézek a levélből: „Az FK 201- 

est 1811-ben bocsátották vízre, 
Leitha néven, testvérhajójával, 
a Marossal együtt a Pest—Fiumei 
Hajóépítő Rt. pesti gyárában 
készült. Monitor típusú hadihajók 
voltak, s mint ilyenek, Európá
ban az elsők, vízre bocsátásuk
kor a világon a legmoderneb
bek. A Leitha részt vett az 1873. 
évi bécsi világkiállításon, nagy 
dicsőséget szerezve a magyar 
iparnak. FK 202-es 1892-ben ke
rült vízre, Szamos néven, szin
tén monitor. A hadvezetés meg
rendelését újra magyar gyár 
nyerte el, és sikerült megismé
telni a bravúrt: a Szamos és 
párja, a Körös, megint világ
színvonal! A Szamos 1896-ban, 
Budapesten részt vett a millen
niumi ünnepségeken.

A két hadihajó végigharcolta 
az egész I. világháborút, majd 
igen eredményesen vettek részt 
a Tanácsköztársaság harcaiban.
A Lajta (ekkor már magyar 
neve volt), csatlakozott az ellen- 
forradalmi zendüléshez, majd 
annak leverése után, dél félé 
menekülve, antant fogságba ke
rült. A Szamos mindvégig a for
radalom oldalán harcolt, sőt, ez 
a hadihajó volt a Tanácsköztár
saság utolsó harcoló egysége!

A béketárgyalások során, az 
akkorra már teljesen elavult két 
hajót meghagyták Magyarország
nak, de le kellett őket szerelni.
A Lajta a 48 éves hadiszolgála
tával világrekordot ért el! Nap
jainkra pedig ez a két hajó a 
világ legöregebb páncélos hadi
hajója!”

Az FK 201-es (a Lajta) jelen
leg Dunaújváros térségében dol
gozik, az FK 202-es (a Szamos) 
a FOKA ,bajai telepén raktár
hajó. Egyetértek dr. Margitay- 
Becht Andrással abban, hogy a 
két monitor a tervezett osztrák 
—magyar világkiállítás nagy lát
ványossága lehetne, s — meg- 
óva — később is sok látogatót 
vonzana, szolgálva a magyar tör
ténelem és ipartörténet bemuta
tását, s — bevételeiből — továb
bi önfenntartását is.

A Magyar Nemzet 1987. októ
ber 24-i számában idéztem két 
pedagógus leveléből, akik a 
Mike határában álló klasszicista 
Somsich mauzóleum pusztulásá
ról írtak. Októberben levelet 
kaptam Répay Gábor gyógysze
résztől és Kelemen Lajos műve- 
lődésiház-lgazga tótól, akik
Kadarkúton élnek (ehhez a 
nagyközséghez tartozik Mike) és 
évek óla ott szorgalmazták a 
szép épület helyreállítását. Meg- . 
írták, hogy ősszel a helyi tanács 
és a Műemléki Felügyelőség segít
ségével elkészült a tetőszerkezet 
és a borítás teljes felújítása.

Ab Országúiról
A május 17-1 Magyar Nem

zetben, a Tisztéit Szerkesztőség! 
rovatban jelent meg Lakatos 
István levele, amely szerint én 
javasoltam volna; hogy a Guszev 
utcát a Lipótvárosban (van Cse
pelen is Guszev kapitány utca!) | 
kereszteljék át Baumgarten Fe
renc nevére. Ez tévedés! Szerin
tem kapja vissza éredeti nevét, 
legyen Sas (vagy* Két sas) utca 
ismét! Azokban az esetekben, 
ahol a hiba egészen nyilvánvaló, 
a korrekciót az eredeti név visz- 
szaadásával kell végrehajtani.

Örömmel olvastam azt a re
mek tanulmányt, amelyet Katona 
Annamária, a Tanítóképző har
madéves hallgatója írt: feldol
gozta a Budapest II. kerületéhez 
tartozó, összes városrész- és utca
név eredetét és az utóbbiak máig 
tartó változásait,

Megjelent Budapest legújabb 
térképe, s kapható mindenütt, 
örömömre —, ezen majdnem 
minden városrészünk neve sze- I 
repel. Lipótváros, Üjlipótváros |

is! Hiányzik viszont az Országút 
neve a térképről. A mai II. ke
rületnek a Vízivárostól északra 
eső részéről a következőket ol
vashatjuk Katona Annamária 
írásában:

„A területnek hajdan névadó 
útvonala maga az Országút volt 
(Via Regia, Landstrasse). Észak 
felől, az óbudai Fő' utca felől 
érkezve, az Irgalmasok kórházá
nál vált el a Víziváros legfőbb 
útvonalától, amely mindmosta-. 
nig megtartotta a Fő utca el
nevezést

Éppen ezért a mai Bem József 
utcától északra elterülő részét 
megkülönböztetésül hajdani Fő 
utcánajc, a délre eső részt Hosszú 
sornak is nevezték. Ezeket a ne
veket tünteti fel Vörös László 
1833-ban készült térképe.

Maga •fáz útvonal már a ró
maiak idején is ismeretes és 
használatos volt. A tatárjárás 
előtti időben a Margit-sziget tá
ján levő dunai átkelőhelyhez 
vezetett.

A török kiűzése után kapta 
meg az Országút (Landstrasse) 
nevet, de mivel igen hosszú 
volt, egyes szakaszainak külön- 
külön elnevezése is használatos 
volt. A Hosszú sort ugyanis Fel- 
ső-Országútnak (Obere Land
strasse) is nevezték, a hajdani 
Fő utca másik »neve Ófő utca 
(Alte Hauptgasse), majd később 
Alsó-Országút. Alsó-Főút volt.
A dunai átkelőhelyhez, a mos
tani Margit hídhoz levezető sza
kasz volt a Püspök utca (Bischof
gasse), Prímás utca. Az Jrgalma- 
sokig terjedő, a budai körút első 
szakaszának 1890 körüli kiépí
tése- után jelentőségét elvesztő.| 
része már az 1870-es évektől 
fogva Török utca néven volt Is
meretes.

1879-ben a Felső-Országút egy
szerűen Országút lett, 1894-ben, 
tehát a kőrúttá való kiépítése 
után Árpád-házi Boldog Margit
ról Margit körútnak nevezték el. 
Mai elnevezését — Mártírok útja 
— 1945-ben kapta, a  Széna tér 
felé eső részen volt katonai 
börtön áldozatainak emlékére."

A tanulmány végéről még egy 
mondat: „Kívánatos volna, hogy 
a Budapesti Városszépítő Egye
sület szorgalmazza egy-egy vá
rosrész, egy-egy kerület vagy az 
egész főváros utcanevezéseinek 
hasonló feltárását és megjelen
tetését.” Körmendi/ László nyug
díjas rádióbemondónk még az 
elmúlt évben behozta, s az Egye
sületnek ajándékozta Budapest 
utcaneveiről végzett kutatásai
nak teljes anyagát. Ha Katona 
Annamária és mások is „beszáll
nak”, rövidesen eljuthatnánk 
oda, hogy már csak a szponzo
rokat kell megkeresni a kötet 
kiadásához...

Legalább kérdezzünk...
Legalább kérdezzünk — ezt a 

címet adta az Oj Tükör május 
15-i számában megjelent két
oldalas cikkének Szász Imre. 
Nyolc kérdéséhez, amelyeket a 
bős—nagymarosi vízlépcsővel

HÁNYÁN LÁTTÁK vajon a 
Magyar Tudományos Akadémia 
és a Magyar Televízió közelmúlt
ban véget ért közös filmsoroza
tát? Pontosabban, azaz draszti
kusabban fogalmazva: bányán 
látták azok közül, akiknek hónap
jai, hetei, napjai már meg van
nak számlálva, s azok közül, 
akiknek még nem tül késői az 
üzenet: ..... őrizd meg jól az éle
ted!" Akiknek még volna idejük 
és módjuk megfontolni a bizta
tást, vajon ott ragad talk-e a te
levízió képernyője előtt tudomá
nyos felvilágosító előadásokat 
nézni-hallgatni, grafikonokat és 
táblázatokat böngészni?

A műsor nézettségére, tetszésé
re vonatkozó adatok — 0,5—1,5 
milliós nézőszámot és 80 pont fe
letti tetsaési indexet rebesgetnek 
— meglehetősen nagy érdeklő
désre vallanak. Évek, évtizedek 
múltán derülhet viszont osak ki, 
hogy egészségi állapotunk esetle
ges javulásában nőit e valóban 
valami hatása a Magyar Tudomá
nyos Akadémia misszióvállalásá
nak, hogy a leghatékonyabb tö
megtájékoztatási eszköz segítsé
gével egyenesen a lakossághoz 
fordulva, tizenhét adásból álló so
rozatban foglalkozott egészségünk 
és halálozási gyakoriságunk rom
ló adataival, az ezzel kapcsolatos 
teendőkkel. 5 a hazai könyvkiadás 
történetében legfeljebb az Isaura 
jellegű sikerfilmek esetében elő
forduló időzítéssel rendkívül 
gyorsan megjelentette az elő
adásokat, beszélgetéseket könyv 
alakjában is.

„A szó elröpül, az irás megma
rad” — idézi a régi közmondást 
a .könyv bevezetőjében Betend T. 
Iván. az MTA elnöke. Meglepe-

kapcsolatban tett fel, hozzáten
nék egy kilencediket.

Április 18-án E szte rg o m b a n  
jártam részt vettem a műem
lékek világnapján megrendezett 
konferencián. Ott hallottam, hogy 
amikor magas a Duna vízállása
— a régi esztergomi házak falai 
mindig átnedvesednek. Aztán 
persze kiszáradnak ismét. Arról 
beszéltek a Helybeliek, hogy a 
majdan állandósuló magas víz
állás hatásának kiküszöbölésére
— iszonyú költséggel — körül 
kellene szigetelni az egész vá
rost (?). Ott hallottam a kérdést: 
vajon kalkuláltak-e ezzel a beru
házás tervezői és magyarázói?

Vajon helyreállitják-e valaha 
Esztergom és a Duna északi 
partja között a hidat? — jutott 
még ott az eszembe.

Vajon valóban lebontják-e 
Zalaszentgróton — az építmény 
védelmében folytatott harcban 
hősi halált halt (mert Guszewel 
ellentétben valóban élt) Hata-. 
mov kapitányról elnevezett mű
emléki védettségű reformkori 
hidat, s maketten mutogatják 
majd, mint ahogy április 16-án 
a Népszabadságban javasolta Ig- 
riczi Zsigmond?

Igaz is! Mennyivel olcsóbb 
lenne az ország összes műemlé
kéről fényképeket és maketteket 
mutogatni — költséges fenntar
tásuk helyett! — S igy mennyi
vel kisebb helyen elférnének!

Eszembe jutott az is, milyen 
nehezen tudatosul, hogy az ide
genforgalom is „iparág”, amely 
a gazdaság része, s az ebbe az 
ágazatba fektetett tőke nagyobb 
haszonnal térül meg - gyakorta, 
mint sok más beruházás. Az, 
hogy néhány híd, néhány régi 
ház, egy-egy park vagy jó vizű 
forrás, néhány — kivételes 
adottságú — településünk mi
lyen sok pénzt hozhatna közös 
konyhánkra, meg a sajátjára is, 
h a ...

Ha például nemcsak a bauxit- 
termelés mutatói és a gyógyá
szati szempontok állnának egy
mással szemben a hévízi vitá
ban, de valaki egyszer kiszámí
taná végre, mennyit jövedelmez 
a város, amelybe özönlik a ven
dég? Lehet, hogy a haszonból 
duplaannyi bauxitol lehetne ven
ni?

És lehet, hogy a Duna sorsa 
vagy Hévízé vízválasztó lesz gon
dolkodásunkban ?

Egyébként a városok haszna 
csak akkor lenne mérhető, ha 
az adott településen „megtermelt” 
pénznek legalább egy része ott 
maradhatna, ahol megtermelték. 
Mósjt minden ipar- és vendéglátó 
vállalat, bank és kereskedelmi 
cég „elviszi” a jövedelmét, s „el
vonásait”, adóit központi helyre 
rója le.

A városok, falvak idegenfor
galmának növelése jelenleg .in
kább hiúsági kérdés az adott 
településen, mint üzlet.

Én reménykedem, hogy gaz
dasági, pénzügyi életünk átala
kulása, fejlődése során ebben 
az ügyben is lesz továbtolé-

tést — sajnos — már nem kelt
hettek a tények, hiszem évek óta 
emlegetjük a riasztó statisztikai 
mutatókat. Például azt, hogy a 
tüdőrákból származó mortalitás 
az elmúlt két évtizedben a fér
fiak körében több mint kétsze
resére nőtt, vagy hogy újszülöt
teink születéskor várható élettar
tama majd évtizednyi idővel ke
vesebb, mint a legfejlettebb or
szágok lakóié. Ismerjük a párhu
zamos adatokat is: a meredeken 
emelkedő cigaretta-, a sokszoro
sára nőtt alkoholfogyasztást, a 
hajszáét, látástól vakulásig. De 
így, összefoglalva hallani, illetve 
nyomtatásban viszontlátni a tel
jes témakört, mégiscsak nyoma
tékosabb.

„Az összehasonlító statisztikai 
vizsgálat egyértelműen mutatja, 
hogy modern átalakulásának meg
határozott szakaszában úgyszól
ván minden fejlett ipari társada. 
lom hasonló egészségügyi és ha
lálozási visszaeséseket mutatott 
— írja már idézett bevezetőjében 
Berend.T. Iván. — Igaz, e visz- 
szaesés mértéke és hossza nagyon 
is nagy eltéréseket mutatott az 
egyes országok között." A tévé
sorozatnak és a megjelent kötet
nek éppen az a fő célkitűzése, 
hogy ezt az időtartamot a lehető 
legrövidebbre zsugorítsa, s ha 
már a társadalmi gondoskodás
sal, hatékony egészségügyi ellá
tással, orvosi kezeléssel manapság 
nem sikerül gátat vetni a bajok 
áradatának, legalább a megelő
zésben, a felvilágosító propagan
da terén csökkenjen a lépéshát
rány.
. Léteznek nyilván ma Ma
gyarországon olyan egyének, sőt, 
talán csoportok is. akik vagy

Fél évszázaddal ezelőtt világ
raszóló esemény színhelye volt a 
magyar főváros: ezekben a na
pokban tartotta meg a római kato
likus egyház a budapesti eucha
risztikus világkongresszust. Két
ségtelen, hogy a hazai katoliciz
mus e századi történetének leg
nagyobb szabású ünnepségsoro
zata volt ez a kritikus időszak
ban megrendezett kongresszus, 
amelynek hitbuzgalmi céljai és 
hatásai mellett közéleti, köztör
téneti vonatkozásai is vannak. 
A ma embere azonban jószeré
vel az elnevezést sem érti. •

Hálaadó áldozat
Gergely Jenő egyetemi docens, 

a téma kiváló ismerője könyvet 
is írt az eseményről, amely a na
pokban lát napvilágot a Kossuth 
Könyvkiadó gondozásában. Tőle 
kértük hát először a fogalom 
tisztázását

— Az Eucharisztia, magyarul 
oltáriszentség a katolikus hit
tan egyik központi fogalma — 
mondja Gergely Jenő. — A gö
rög eredetű szó jelentése hála
adás, innen az elnevezés: hála
adó áldozat. A magyarban még 
úrvacsorának (coena Domini) is 
nevezik, arra való tekintettel, 
hogy ez az ember lelki eledele. 
Az oltáriszentség az egyház ta
nítása szerint a legfölségesebb 
a szentségek, sacramentumok 
között; Jézus valóságos teste és» 
vére a kenyér és a bor színe 
alatt. Különbözik a többi szent
ségtől méltóságban, mert nem
csak a kegyelmet közvetíti, ha
nem a kegyelemnek szerzőjét, 
Krisztust foglalja magában és 
közvetlenül egyesíti vele a lel
ket. Oltáriszentségnek azért ne
vezik, mert az oltáron a mise 
közben jön létre és a templom
ban az oltáron, az oltárszekrény
ben vagy tabernakulumban őr
zik.

— Krisztus valóságos jelenlé
te az oltáriszentségben olyan 
katolikus dogma, azaz hi ttani' 
elv, amelyet számos zsinat meg
állapított. A valódi jelenlét ta
nával szorosan összefügg az át- 
lényegülés dogmája. Ez. utóbbi 
a misében megy végbe: a ke
nyér és a bor lényegének meg
szűnésével és átváltozásával 
Krisztus testévé és vérévé a 
fölszentelt pap szavainak erejé
nél fogva.

— Könyvében ön leírja az ol-j 
táriszentség kultuszának törté
netét. Hazánk katolikus vidékein 
máig élő szép szokás az úrnapi, 
templomon kívüli körmenet, 
amely valóságos népünnepéllyé 
válik. De miként keletkeztek a 
kongresszusok?

— Kezdeményezőjük egy buz
gó dél-franciaországi asszony, 
Tamisier Mária Emília volt. Az 
ő javaslatára először az Eucha
risztia jegyében tartott zarándok
latok szervezésével kísérleteztek 
a múlt század hetvenes éveiben. 
Az első nemzetközi euchariszti
kus kongresszusra 1881-ben 
Lille-ben került <sor, annak le
folyása — ha méreteiben nem is 
— lényegében megegyezett a ké
sőbbiekkel. vagyis többnapos

amelyek azért élnek úgy, ahogy, 
mert nem törődnek életmódjuk 
egészségkárosító hatásaival — 
már csak azért sem, mert nem is
merik azokat — vagy annak elle
nére nem változtatnak szokásai
kon, hogy megtehelnélk. Legegy
szerűbb példának kínálkozik az 
ételek túlsózása és a magas vér
nyomás betegség kialakulása kö
zötti, vagy az elhízás és a fel
nőttkori cukorbaj kialakulása kö
zötti kapcsolat (dr. Farsang Csa
ba, a SOTE II. Belgyógyászati 
Klinika docensének előadásából 
idézve). De hasonlóiképpen nyil
vánvaló a terhes anya dohány
zása és az újszülött születési sú
lya közötti összefüggés. A születé
si súly pedig — amint Schuler 
Dezső, a SOTE II. Gyermekgyó
gyászati Klinika egyetemi taná
ra hangsúlyozta — több vonatko
zásban meghatározza a gyermek 
későbbi egészségminőségét. •

A LEGTÖBB ESETBEN — élet
helyzetben — azonban nem ilyen 
egyszerű képlet szerint számítható 
ki a felelősség. S éppen azért 
tisztességes vállalkozás az MTA 
gondozta tévésorozat, illetve kö
tet, mert nem passzolja le a lab
dát az egyénnek, bibliai tilalma
kat dörögve: „ne dohányozz! ne 
alkoholizálj! ne egyél zsíros éte
leket! ne idegesítsd ' felebará
taidat! —1 s boldog, egészséges lé
szen életed!", hanem a társada
lomtudományok képviselőit is be
vonva a közös gondolkodásba, a 
gondok sokrétű elemzésére és a 
szükséges társadalmi-kormányza
ti tennivalók vázolására is vál
lalkozik.

Nagyon is megszívlelendő 
megállapítások sora olvasha
tó a kötetben — tán a tévéadás 
élőbeszédéből nem is hallatszott 
ki.ennyire —, de ezeket a tanul
ságokat sem az egyes emberek
nek kell levonni. Farsang Csaba 
orvosként mondja 'ki: „Nagyon

lelkigyakorlat előzte meg; fő 
mozzanatai pedig a tömeges gyó
nás és áldozás, a tömegméretű 
szentségimádás, végül az ünnep
ségsorozatot záró eucharisztikus 
körmenetet az oltáriszentséggel, 
amely mintegy a „világméretű 
űrnapját” idézi fel. Az eucha
risztikus világkongresszus funk
ciója a hitetlenség, a bűn, és az 
„eretnekek" elleni hitvallás, a 
győzedelmes (azaz a bűn felett 
győztes) Krisztus és egyházának 
diadalünnepe. A körmenetek és 
ünnepségek egyesítették a népi 
vallásosság elemeit a barokk 
tradíciókkal és a huszadik szá
zad modern tömegmozgalmainak 
eszköztárával, valamint a tech
nika és a tömegkommunikáció 
módszeres alkalmazásával. Mind
ez együttesen volt jelen a bu
dapesti világkongresszuson.

Egyház és történelem
— Könyvében leírja, hogy az 

1930-as Szent Imre-év mintegy 
főpróbája volt az 1938-as kettős 
eseménysorozatnak, a Szent Ist- 
ván-évnek és az eucharisztikus 
kongresszusnak. Hogyan tölthe- 
tett be nemzeti szentjeink jubi
leumainak megünneplése — mi
ként írja — politikai-ideológiai 
szerepet, és hogyan kapcsolódha
tott ehhez egy merőben katoli
kus felekezeti ünnep?

— Mindkét esetben a két. vi
lágháború közötti rendszer legi- 
timizációs törekvésével találko
zunk, a vallási és a történeti kul
tusz sikeres összekötésével. Az 
1896-i millenniumi ünnepségek 
sokkal - egyértelműbben nemzeti, 
szekularizált keretben zajlottak, 
az egyházak akkor csak statisz
táltak, a középpont a király volt. 
A harmincas évekbeli jubileu
mok egyházi és áljami kö
zös megölése nem egyszerűen a 
hitbuzgalom elmélyítését céloz
ta, hanem a politikai helyzetből 
adódott; a rendezők külpolitikai 
szándéka szerint az ünnepségek
nek ide kellett vonzaniuk a nem
zetközi katolicizmus jeles képvi
selőit. Maga a Szentszék ehhez 
megadta a segítséget: XI. Pius 
pápa személyes üzenetet intézett 
a hívekhez és mindkét alkalom
mal legátussal képviseltette ma
gát. Az Árpád-házi szentek kul
tusza egyben a magyarságnak a 
kereszény Európába való integ
rálódását is jelképezte.

— Az ország nemzetközi el
szigeteltségből való kitöréséhez 
egyetemes katolikus ünnepségek 
jobban hozzájárulhattak, mint 
bármely olyan, amelyet naciona
listának lehetett volna minősí
teni. A belpolitikai jelentőség 
sem elhanyagolható: a sok száz 
ezres tömegeket megmozgató 
ésemények a belső társadalmi 
egységei, a nemzeti konszenzust 
demonstrálták.

— Magyarországon jelentős 
protestáns kisebbség él, sőt, az 
államfő, Horthy Miklós kormány
zó és a szervezés időszakának 
miniszterelnöke maga sem volt 
katolikus. Nem jelentett-e ez 
problémát?

— Serédi Jusztinján herceg- 
prímás minden erejével csok

sak beteg szed ma is olyan gyógy
szereket, amelyeknek nincsen 
már he'yük a korszerű kezelés
ben, elárvulták..

Makara Péter szociológus (MTA 
Szociológiai Kutató Intézet) pedig 
az egészséges táplálkozás akadá
lyoztatásának kérdéskörében — 
többek között — arra» hivatkozik, 
hogy „mind az inflációnak, mind 
az árváltozásoknak olyan a ha
tása, hogy az a .hagyományos fo
gyasztás körébe tartozó termékek 
fennmaradását segíti elő.” S az 
egész sorozat felelősségteljes 
szemléletét jelzi Losonczi Agnes 
szociológus (MTA Szociológiai 
Kutató Intézet) megfogalmazása:' 
,J\áindig gyanakodni kell, hogy 
felelősség el- vagy áthárításáról 
van szó, ha általános társadalmi 
bajokért az embert egyénileg te
szik felelőssé."

Persze, a gondok társadalmi
gazdasági gyökerei nem adhatnak 
felmentést az egyén számára, a 
cselekvési-választási lehetőségek 
körét viszont jelentősen befolyá
solja az informáltság, a tudás. En
nek növelését ’ célozta a Biztató 
című tévésorozat, s aki hajlandó
ságot érez arra, hogy sorsát — 
bizonyos határok között — önma
ga is irányítsa, annak hasznos ki
egészítő a könyv alakban megje
lent előadássorozat.

MERT SZAKMAI körökben 
tényként , fogadják el azt a 
megállapítást, amire Takács 
Ferenc testnevelő tanár, szocioló
gus hivatkozik „A mozgáshiány 
és következményei” című fejezet
ben: „Az egészség csupán 10 szá
zalékban függ az egészségügyi el
látástól, .ezzel szemben 40 száza
lékban az életmódtól (továbbá 30 
százalékkal szerepel a genetikai 
adottság és 20 százalékkal a kör
nyezet)."

S az azért biztató, hogy leg
alább 40 százalékban saját ke
zünkben van a sorsunk.

(montskó)

kentenl igyekezett a felekezeti 
súrlódásokat és elvenni az élét 
egy esetleges protestáns szem
benállásnak. A protestáns egyhá
zak respektálták is a kongresz- 
szus jelentőségét. A Szent Ist- 
ván-'jubileum egyházi részének 
és az akkor még csak remélt 
eucharisztikus kongresszusnak a 
megszervezésévéi . a katolikus 
püspöki kar 1936 tavaszán az 
előző évben alakult Actio Cha- 
tholicát bízta meg. A miniszter
tanács Hóman Bálint kultuszmi
niszter vezetésével kormánybi
zottságot küldött ki az ünnepsé
gek operatív szervezésére. Az 
együttműködés tökéletes volt, a 
két eseményt, a jubileumot és a 
kongresszust szervesen összekap
csolták. Részint úgy, hogy a 
kongresszust össznemzeti 'ese
ményként kezelték, s ennek az 
állam politikai és anyagi konzek
venciáit is vállalta, részint pedig 
úgy, hogy az állami-nemzeti ün- 

inepben kiemelkedő szerepet bizto
sítottak a katolikus egyháznak és 
az ggyházi aktusoknak.

— A kongresszus ideológiai cél
ja az „újpogányság", az ateizmus 
elleni demonstráció is volt. Ez
alatt mit kell értenünk1

— A katolikus egyház a Szent 
Agoston-i jelmondat, az „Eucha-' 
risztia — vinculum caritatis", az
az „oltáriszentség — a szeretet kö
teléke” értelmében a keresztény
séghez visszatérd emberiség meg
békélésében látta a jövő biztosí
tékát. a magyarság jövőjét pedig 
a belső társadalmi béke megvaló
sulásában. A világ legnagyobb 
rákfenéjének ugyanakkor a val
lástalan életfelfogást tartotta, 
amely a gyűlölet rendszerét szü
li. A szervezők és nem utolsósor
ban a Szentszék egyértelművé tet
ték kétfrontos szándékukat: állás- 
foglalást mind a kommunizmus, 
mind a nácizmus ellenében, ami
nek programját XI. Pius pápa 
1937-ben két enciklikában is meg
fogalmazta. Megtorlásul Hitler 
nem engedte elutazni a német — 
és a „visszatagosított” osztrák — 
katolikus zarándokokat a kong
resszusra. jóllehet a magyar kor
mány éppen elmélyíteni törekedett 
a német államhoz fűződő kapcso
latait. Róma magatartásának tud
ható be a náci tilalom, de közre
játszhatott a magyar püspöki kar 
1937. szilveszteri körlevele is, 
amely, egyértelműen állást foglalt 
a nácizmussal szemben. A püspö
kök „a leaVkonyult pogányságnak 
bohóckodó szellemidéZöirőV, a 
„faj- és vérimádás megszállottjai
r ó l a '„felelőtlenül tolakodó tör
pe vezéregyéniségek fenyegetőzé
seiről" szóltak híveiknek.

Siker — minden téren
— Könyvében leírja a rendkí

vül látványos eseményeket a fél
milliós szabadtéri miséket, dunai 
hajós körmeneteket, gyertyás-fák- 
lyás felvonulásokat, szentségimá
dó férfiak tömeges fölesketését, a 
hatalmas tömegeket megmozgató, 
profi módon szervezett, modern 
népünnepségeket. Sikeresnek te
kinthető-e az eucharisztikus kong
resszus?

— A hitélet szempontjából föl
tétlenül. Ami a kongresszus hit
buzgalmi gyorsmérlegét illeti. 603 
helyen volt népmissió, 1200 helyen 
triduum, azaz háromnapos lelki- 
gyakorlat. A kongresszus napjai
ban Budapesten 2500 szentmisét 
celebráltak, s a résztvevők többsé
ge az alkalomból meggyónt és ál
dozott. A méreteket érzékelteti, 
hogy a kongresszusi himnusz fél
millió példánkban kelt el, 830 ezer 
harmincfilléres bronzjelveny is 
gazdára talált, a négy nap 
alatt mondott szentmiséken 
3160 liter misebort és az ál- 
doztatáshoz szükséges ostya sü
téséhez hat mázsa lisztet hasz
náltak föl. Kétségtelen tehát, 
hogy a hazai katolikus egyháznak 
igencsak nőtt a tekintélye — ám 
ezzel együtt a felelőssége is. Ezt 
azért említem, mert épp a szere
tet kongresszusának napjaiban 
terjesztette be az egyébként oly 
hitbuzgó Imrédy Béla miniszter- 
elnök a lakosság őt-hat százalékát 
kiközösítő első zsidótörvényt. A 
Magyarországon járt zarándokok 
azonban elsősorban jó hírünket 
vitték szét a világba, a neobarokk 
utolsó felcsillanása lenyűgözte a 
kongresszus vendégeit.

— A kongresszus sikeréhez 
azonban nemcsak lelki elmélyülés, 
hanem pénz is kellett. Manapság 
divat mindennek a pénzügyi hát
terét firtatni. E tekintetben mi 
volt 1938-ban a helyzet?

— A siker e téren Is teljes. A 
költségvetési előirányzat negyed
fél millió pengővel számolt, ami
ből hatszázezer az államtól. 450 
ezer a székesfővárostól, százezer 
az egyházi nagyjavadalmasoktól, 
s a nagyobb tételeket nézve 350 
ezer pengő „közgazdasági ténye- 
zők’-töl. azaz bankoktól és üze
mektől származott. Az 1940 már
ciusában lezárt pénzügyi jelentés 
viszont Hereken ötmilliós kiadás
sal szemben 5,7 milliós bevételt 
mutatott, tehát a záró vagyonmér
leg tiszta nyeresége 700 000 pengőt 
tett ki.

Józsa György Gábor

pes...
Ráday Mihály
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