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♦ ♦ ♦    RUPERT KLIEBER

Meghiúsult remények

Az 1938. évi budapesti Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus az osztrák katolikusok szemszögéből*

Mindössze egy héttel a budapesti 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus megnyitója előtt, 1938. május 18-án, Valerio Valeri nuncius egy petíci-
ót továbbított Párizsból Eugenio Pacelli államtitkárnak, amelyet több mint
száz francia katolikus értelmiségi írt alá. Köztük tizenöt nő és olyan ismert
nevek, mint a festő Jacques Beltrand, Maurice Blondel és Jacques Maritain
filozófusok,  továbbá  a  történész  Paul  Deschamp,  a  zeneszerző  Maurice
Jaubert, illetve a politikus Robert Schuman. Azzal a sürgető kéréssel fordul-
tak a pápához, hogy a budapesti kongresszus széles nyilvánosságát „az erő-
szak és a háború kultusza”, illetve „az osztályok és a fajok közötti gyűlölet”
elleni felhívásra használják fel1 – kiváló példája ez azoknak a nagy elvárá-
soknak és reményeknek, amelyeket a nagy esemény keltett az emberekben.
Vajon tudhatták-e, vagy akarták-e az egyház vezetői betölteni ezeket a re-
ményeket?

1918 előtt és után is a katolikus mozgalom kitűzött célja volt a társadalom
újra krisztianizálása, vagyis a keresztény ideálok és normák keresztülvitele,
miszerint a keresztény-katolikus életformában kellene a világnak gyógyulást
lelnie. Ez olyan cél volt, amit XI. Piusz pápa számos írásában és beszédében

* Jelen tanulmány az „Enttäuschte Erwartungen. Der Internationale Eucharistische Kongress 1938
in Budapest aus österreichisch-katholischer Warte” című előadás írásos változata, amely a Páz-
máneum és a Bécsi Magyar Történeti Intézet által szervezett, „Eucharistischer Weltkongress in
Budapest vor dem Zweiten Weltkrieg” című konferencián hangzott el Bécsben, 2021. szept. 4-
én. Fordította: Fodor Nóra.

1 Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, Archivio Storico, Congregazione degli
Affari Ecclesiastici  Straordinari  (= ASRS, AA.EE.SS.),  Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc.
54, f. 39, Valeri nuncius kísérőlevele Pacelli államtitkárnak, Párizs, 1938. máj. 18. (Egy kérés to-
vábbítása); f. 41‒45: a petíció és az aláírók névjegyzéke. A pápai békefelhívás támogatására írt
petíció kivonata (f. 41v.): „[…] pour réveille les consciences en proclamant, une fois de plus, que
l’Evangile du Seigneur Jésus interdit le culte de la violence et de la guerre, le recours à n’importe
quel moyen pour s’assurer le succès: les haines de classes, et les haines de races.”
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szintén kifejtett.2 Emellett a Kúria kialakította médiapolitikájának és jelkép-
rendszerének egy új dimenzióját, hogy ezáltal a pápaság nyilvános jelenlétét
a társadalomban erősítsék, szilárd érzelmi alapot teremtve ezzel a Szentszék
társadalmi-politikai működése számára. Ennek eszközei voltak például a ra-
gyogó egyházi ünnepek, amelyek a háború alatti és a háborút követő ínséges
idők tíz éve után ismét zarándokok tömegeit vezették a Szent Városba. Eh-
hez tartozott 26 szentté avatás, a soron következő Szentév pompás megün-
neplése 1925-ben, akárcsak az 1933. évi rendkívüli Szentév, amit a megvál-
tás 1900. évfordulója alkalmából tartottak. Továbbá megünnepelték a pápa
aranymiséjét  1929-ben oly módon,  hogy minden egyházmegyében együtt
ünnepeltek, miként az az ilyen ünnepek fénykorában, XIII. Leó pápa idején
(†1903) történt.3

A pápa az egyházi ünnepeken való jelenlétét szerte a világon legátusain
keresztül demonstrálta, akiket a pályaudvaron mindig államfőnek kijáró ün-
nepélyességgel fogadtak, így 1930-ban a Szent Imre halálának 900. évfordu-
lója alkalmából tartott fényes ünnepségeken vagy az Általános Német Kato-
likus Nagygyűlés (Allgemeiner Deutscher Katholikentag) esetében Bécsben
1933 szeptemberében. Hitler hatalomra jutása ez év januárjában váratlan je-
lentőséget adott ennek a nagy eseménynek. Rögvest, már 1933 márciusában
az új rezsim az ún. Tausend-Mark-Sperre rendeletével4 de facto beutazási ti-
lalmat  vezetett  be az alpesi  köztársaságba.  Július közepétől érintette  ez a
rendelet azt a mintegy 38 000 német állampolgárt is, akik a Katolikus Nagy-
gyűlésre jelentkeztek, és akik számára már 76 különvonatot szerveztek bécsi
utazásukhoz.5 Szemben az 1929. évi nagy Vencel-ünnepségekkel, a hatal-
massá váló német szomszéd által keltett növekvő fenyegetettség arra ösztö-
nözte magát a mindaddig egyházellenes Csehszlovák Köztársaságot, hogy
az 1935. évi Országos Katolikus Nagygyűlésre egy pápai küldöttet kérjen az
országba.6 Az első pápai legátus cseh földön 500 év után(!) Jean Verdier bí-
boros, párizsi érsek volt, akit Prágában a lehető legnagyobb tisztelettel fo-

2 Vö. MAYEUR, Jean-Marie, Pie XI und L’enseignement social et politique de la papauté, in His-
toire du christianisme des origines à nos jours XII: Guerres mondiales et totalitarismes (1914–
1958) (éd. Jean-Marie Mayeur; Paris, Desclée ‒ Fayard, 1990) 18–25 és 30–37.

3 Vö. KLIEBER, Rupert, Kuriale Symbolpolitik unter Pius XI. (1922‒1939) am Beispiel Ungarn und
Österreich, in Römische Historische Mitteilungen (2020) 169‒185.

4 A német  birodalmi kormányzat gazdasági szankciója Ausztriával szemben. Ennek értelmében
minden német állampolgárnak minden ausztriai utazása alkalmával 1000 márkát kellett befizet-
nie a Német Birodalomnak, kivéve a kishatárforgalmat. A rendelet célja a turizmusból jelentős
bevételt szerző osztrák gazdaság gyengítése volt (a fordító).

5 KLIEBER, Kuriale Symbolpolitik… 172‒176.
6 Vö.  ŠEBEK, Jaroslav,  Die katholische Kirche in der Gesellschaft, in  Handbuch der Religions-

und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (Hrsg. Mar-
tin Schulze Wessel – Martin Zückert; München, Oldenbourg, 2009) 47‒73.

110



Meghiúsult remények   ♦ ♦ ♦

gadtak.7 A Katolikus Nagygyűlés az ország hat különböző nyelvű nemzeti-
séghez tartozó katolikusainak (csehek, szlovákok, németek, magyarok, len-
gyelek, ukránok) összefogását volt hivatva demonstrálni és támogatni, ami
azonban csak részben sikerült.8 A Vencel téren Szent Péter és Pál ünnepén
(június 29-én) este megtartott eucharisztikus körmeneten mintegy félmillió
hívő vett részt, anyanyelvük szerinti csoportokba rendezetten. A legátusnak
az ünnepség végén a Strahov-stadionban franciául megtartott beszéde a tö-
meg pápát éltető többperces ujjongásába torkollott.9

A pápai közép-európai reprezentáció csúcsa mindazonáltal Eugenio Pa-
celli államtitkár legátusi részvétele volt a budapesti Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszuson. A pápai reprezentáció a budapesti kongresszust megelő-
ző  fél  évszázad  folyamán  egyre  inkább  felértékelődött.  Eucharisztikus
lelkülettől áthatott,  illetve szociális területen elkötelezett  tehetős katolikus
világiak kezdeményezésére és finanszírozásával (mint például Marie Tami-
sier, a két nagykereskedő Philibert Vrau és Camille Féron Vrau) kialakult a
zarándoklat és kongresszus hagyományos-modern keveréke. Elsőként fran-
cia nyelvterületen 1881 és 1904 között tizenöt nagy rendezvényt tartottak
(Franciaországban, Belgiumban és a francia nyelvű Svájcban), hogy aztán
mindez hosszan tartó pápai támogatással további tizenkét kongresszus révén
mindenekelőtt  a  katolikus  európai  környezetre  is  hatással  legyen  (Róma
1905, Tournai 1906, Metz 1907, Köln 1909, Montreál, Kanada 1901, Mad-
rid 1911, Bécs 1912, Málta 1913, Lourdes 1914, Róma 1922 és Amszterdam
1924). 1926-tól világszerte egész sor tömegkongresszus zajlott le (Chicago
1926, Sydney 1928, Karthago 1930, Dublin 1932, Buenos Aires 1934, Ma-
nila  1937),  melyek sorozata  1938-ban Budapesten érte  el  ragyogó csúcs-
pontját.10 Azt,  hogy a  pápa legközelebbi  munkatársát  küldte  legátusaként
Budapestre, különleges gesztusként értékelték Magyarország felé, amelynek
kormányai már jó ideje harcos keresztény-nemzeti irányvonalat követtek:11

7 ŠEBEK, Jaroslav,  Sudetendeutscher Katholizismus auf den Kreuzweg. Politische Aktivitäten der
sudetendeutschen Katholiken in der Ersten Tschechoslowakischen Republik in den 30er Jahren
(Berlin, LIT, 2010) 187‒198. Ide tartozó részletes beszámolókat lásd pl.: Reichspost (1935. jún.
28‒29.) és (1935. júl. 21.); Neuigkeits-Welt-Blatt (1935. jún. 28‒29.) és (1935. júl. 2.). Ezek sze-
rint a pápa követét két lovasegység és az ujjongó tömeg kísérte rezidenciájától a városba. A gyű-
lés megnyitójára a székesegyházba (Veitsdom) hatfogatú gálahintón érkezett. Különvonat vitte
aztán délután a lanai kastélyba, ahol Tomáš Garrigue Masaryk államelnökkel és Edvard Beneš
miniszterrel folytatott megbeszélést. Látogatásának fénypontja volt a Strahov-stadionban kb. ne-
gyedmillió hívő előtt celebrált mise, illetve a Vencel téren tartott körmenet. 

8 ŠEBEK, Jaroslav, Sudetendeutscher Katholizismus auf den Kreuzweg… 187‒198.
9 Reichspost (1935. júl. 1.). 
10 SAUREN, Josef, Eucharistische Kongresse, in Lexikon für Theologie und Kirche III (Hrsg. Michael

Buchberger; Freiburg i.B., Herder, 1931) 831‒832. hasáb. Vö. OURY, Guy-Marie – ANDRY, Ber-
nard,  Les Congrès eucharistiques, Lille 1881 ‒ Lourdes 1981 (Solesmes, Abbaye Saint-Pierre,
1980). 

11 Lásd:  SPANNENBERGER, Norbert,  Die katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung
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„Amint az várható volt, a pápai legátus kinevezését a következő Euchariszti-
kus Kongresszusra […] nagy megelégedéssel fogadták. […] Az újságok a
hírt a legnagyobb szimpátiával kommentálták.”12

Az, hogy a Duna menti fővárost választották a kongresszus helyszínéül,
különösen fokozta az ausztriai várakozásokat. Minthogy több forrásunk van
a végül is meghiúsult, mint a ténylegesen végbement eseményekről, követ-
kezzék a továbbiakban a két forgatókönyv bemutatása. A felhasznált forrá-
sok javarészt a vatikáni levéltári anyagból, illetve az Österreichische Natio-
nalbibliothek folyóirattárából származnak.

1. FORGATÓKÖNYV: AUSZTRIA JELENLÉTE A KONGRESSZUSON AZ 1938. MÁRCIUS 
KÖZEPÉIG KELETKEZETT FORRÁSOK ALAPJÁN

Ausztria Hitler hatalomra jutása után óriási bel- és külpolitikai nyomás alatt
állt, és 1934-re keresztény-autoriter állammá alakult. Az 1936. évi ún. júliusi
egyezmény13 tovább erősítette ezt a nyomást, és egyre inkább azzal fenyege-
tett, hogy megosztja a katolikus tábort.14 Ezért a kongresszus remek alkalmat
kínált arra, hogy a világ nyilvánossága előtt Ausztria egy „jobb német állam-
ként” tüntesse fel magát,  amely német,  keresztény és szociális.15 1937-től
egyházi és állami hatóságok jöttek létre, az egyesületektől és a Katolikus

im politischen System und „Katholische Renaissance” (Stuttgart, Franz Steiner, 2006).
12 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71-73, Fasc. 54, f. 32‒33, Angelo Rotta nuncius Pa-

celli államtitkárnak, Budapest, 1938. márc. 2.; az olasz eredetiben: „Come era da aspettarsi la no-
mina dell’ Eminenza Vostra Reverendissima a Legato Pontificio per il prossimo Congresso Eu-
caristico, per quanto non del tuttto inattesa ha suscitato qui viva soddisfazione, sia perché esse
significa un tratto di benevolenza del tutto speciale verso l’Ungheria da parte del  SANTO PADRE
che ha voluto affidare si augusta rappresentanza a Chi Gli é Collaboratore cosi vicino e cosi au-
torevole, sia anche perché la persona di Vostra Eminenza, ben nota qui attraverso l’opera instan-
cabile ed illuminata che presta da lunghi anni a servizio della SANTA SEDE, aggiunge nuovo lustro
a tale sovrana designazione. / I giornali hanno riferito la notizia con commenti intonati a viva
simpatia, e dando pure cenni biografici dell’Eminenza Vostra […].”

13 Az 1936. júl. 11-én aláírt német–osztrák egyezmény nyilvános részében az osztrák kormány kö-
telezettséget vállalt, hogy „Ausztria német államnak vallja magát”. A megállapodás bizalmas ré-
szében kijelentette, miszerint kész külpolitikáját „a német kormány külpolitikája békés törekvé-
seinek figyelembevételével alakítani” (a fordító). Vö. NÉMETH István, Út a háború felé. A német
külpolitika revízió és expanzió között, 1936–1939, in Rubicon (2009) 6/5. 

14 Vö.  VOLSANSKY,  Gabriele,  Pakt  auf  Zeit.  Das  Deutsch-Österreichische  Juli-Abkommen 1936
(Wien, Böhlau, 2001). Az osztrák katolicizmus kulcsévéhez lásd: KLIEBER, Rupert, Der Grazer
Diözese und Anima-Rektor Alois Hudal (1885‒1963) und seine Verortung im österreichischen
katholizismus der Jahre 1900 bis 1950, in Römische Historische Mitteilungen (2015) 199‒234,
különösen: 223‒229. 

15 A kongresszusról szóló legkorábbi híradások egyike: Salzburger Volksblatt (1936. nov. 30.). Az
osztrák kezdeményezések mozgatórúgóiról lásd: Katholische Frauenzeitung (1938. febr.) 1: „Die
Welt  interessiert  sich  für  das  neue  Österreich  und  den  Staat  mit  katholischen  Gestaltungs-
grundsätzen.”
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Akció új formációitól a Földművesszövetségen (Bauernbund) keresztül egé-
szen a minisztériumokig,  és tervek születtek a nagy budapesti  fellépésre.
Minden egyházmegyében bizottságok szervezték a különvonatokat,16 a tiroli
vadászok és zenekarok Josef Schumacher tartományi elöljáróval együtt ha-
jóval akartak a Dunán Budapestre utazni.17 Ifjúsági egyesületek (Jugendver-
band)  kerékpártúrát  szerveztek  a  Dunakanyarba.18 Az  Osztrák  Katolikus
Népszövetség (Volksbund der Katholiken Österreichs) elnöke, Jacob Fried
1938 januárjától havonta egyszer rádión tette közzé a formalitásokra és a
protokollra vonatkozó tudnivalókat.19 Az Oktatási Minisztérium a hat, ez év-
re engedélyezett külföldi utazás közül, egyet a kongresszusnak szentelt. Kü-
lön rendelet szabályozta a tanárok és a diákok részvételét,20 és a katolikus
Tiroli Tanáregyesület (Tiroler Lehrerverein) tagjait biztosították arról, hogy
a  „szükséges  szabadságot  az  iskolai  hatósághoz  írott  kérvényük  alapján
megkapják”.21 Az osztrák vasutak, más európai vasúttársaságokhoz hasonló-
an, különleges utazási kedvezményeket kínáltak,22 az utazási irodák és busz-
társaságok pedig szervezett utakat.23 A kongresszus szervezői és a magyar
hatóságok megkönnyítették a beutazást azzal, hogy a határon lévő pályaud-
varokra kirendeltségeket állítottak fel, és elengedték a tehergépjárművek út-
használati díját.24 Még ez év februárjában a Bécsi Filharmonikusok budapes-
ti  vendégjátéka is szóba került,  mégpedig lehetőség szerint  Erich Kleiber
vezényletével.25

Kurt Schuschnigg szövetségi kancellár, aki 1938 januárjában egy politikai
konferencia alkalmából Budapesten tartózkodott, finoman utalt arra, hogy a
kongresszust ő maga is meg akarná látogatni, így ez az esemény már csak e
kijelentés révén is politikummá vált.26 Egyházi és állami szervezetek rövid-

16 Erre vonatkozóan lásd: Salzburger Chronik (1938. jan. 22.) ‒ Salzburg vonatkozásában; Katho-
lische Frauenzeitung (1938. márc.) ‒ Bécs vonatkozásásban; Kärtner Zeitung (1938. febr. 12.) ‒
Gurk/Klagenfurt tekintetében; St. Pöltner Zeitung (1938. febr. 17.) ‒ St. Pöltenre vonatkozóan;
Linzer Volksblatt (1938. febr. 24.) ‒ Linzre vonatkozóan. 

17 Tiroler Anzeiger (1938. jan. 24.) és (1938. febr. 10.). A nagymérvű, már 1937-ben elkezdett ter-
vek Tirol 1930. évi Szent Imre-ünnepségeken való részvételére támaszkodtak. Tiroler Anzeiger
(1937. aug. 3.). 

18 Salzburger Chronik (1938. márc. 9.).
19 Az 1938. jan. 13-i rádióbeszédről: Linzer Volksblatt (1938. jan. 7.). A febr. 17-i rádióbeszédről:

Neues Wiener Tagblatt (1938. febr. 18.). Végül 1938. márc. 11-én (!) egy békésebb hangot meg-
ütő rádióbeszédet harangoztak be március 18-ára: Radio Wien (1938. márc. 11.).

20 Neue Eisenstädter Zeitung (1938. jan. 16.) és (1938. febr. 27.); Mühlviertler Nachrichten (1938.
febr. 18.).

21 Tiroler Anzeiger (1938. febr. 25.).
22 Linzer Volksblatt (1938. febr. 24.) 5: „Vom Eucharistischen Weltkongreß”.
23 Das kleine Volksblatt (1938. febr. 24.).
24 Salzburger Chronik (1938. jan. 2.); Oedenburger Zeitung (1938. febr. 2.).
25 Neues Wiener Tagblatt (Nappali kiadás) (1938. febr. 25.).
26 A szövetségi kancellár szándékáról a Nemzeti Újságban közölt interjúra hivatkozva tudósított a

Neues Wiener Tagblatt (1938. jan. 16.): „Az Eucharisztikus Világkongresszus küszöbén különös
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del  ezután  azzal  a  tervvel  álltak elő,  hogy a  kongresszushoz csatlakozva
Bécsben és a tartományokban katolikus kultúrhetet tartanak azzal a céllal,
hogy a kongresszusra tartó zarándokoknak bemutassák „az osztrák katolikus
kultúra hatalmát az elmúlt évszázadokban”, illetve „az új keresztény Auszt-
riát a maga valódi alakjában”.27 Egy programadó cikk, illetve szándékának
egy korábbi bejelentése a Vatikán újságjában, az  Osservatore Romanóban
arra enged következtetni, hogy a bécsi érsek, Theodor Innitzer állt  a terv
mögött, vagy legalábbis jelentősen támogatta azt.28 A tervet azzal magyaráz-
ta, hogy ez „a katolikus Ausztria kulturális erejének próbája”. Ennek kellene
a szerte a világból érkező zarándokok számára „a katolikus kultúra régi mél-
tóságát a katolikus szív ifjúi lendületét, élő adottságainak gyümölcseit fel-
mutatni.  Ünnepeljétek  velünk  a  katolikus  kultúra  modern  és  régi  hagyo-
mányból megformálódó ünnepét”.29 És ennek egy példájaként hozta fel  a
francia katolikusok hozzájárulását az 1937-es párizsi Világkiállításhoz.30

A  kongresszus  szervezői  is  hozzávetőlegesen  30  000  német  katolikus
résztvevővel számoltak, akik Budapesten lobogókkal és zászlókkal akartak
megjelenni, ami hazájukban már hosszabb ideje tiltott volt.31 A berlini ható-
ságok 1938. január végén kiadott közleménye, miszerint az elutazás a baráti
Magyarországon tartandó kongresszusra nem „kívánatos”, derült égből vil-
lámcsapásként érte Németországot, Ausztriát és Magyarországot, hiszen ez-
zel  a  Német  Birodalom területén már megszervezett  utak egy csapásra  a
múlté lettek. Az erre a lépésre adott hivatalos indoklás kissé sablonos és ci-
nikus volt: a Németországra váró támadások fényében nem akarják, hogy a
politikailag megbízható katolikusok „súlyos lelkiismereti konfliktusba” sod-
ródjanak; ezenkívül a kongresszusra történő utazás olyan devizakiáramlást
is okozna, amit a birodalom nem engedhet meg magának.32 Az osztrák kato-

öröm volt számomra mostani budapesti tartózkodásomat arra felhasználni, hogy a bíboros-her-
cegprímást üdvözölhessem. Remélem, hogy a Világkongresszus alkalmából ismét meglátogatha-
tom pár napra Budapestet.” Az idézet átvéve a Nemzeti Újság eredeti cikkéből (a fordító). Vö.
Nemzeti Ujság (1938. jan. 13.) 7.

27 Tiroler Anzeiger (1938. jan. 25.); Reichspost (1938. febr. 16.).
28 Katholische Frauenzeitung (1938. jan.); Tiroler Anzeiger (1938. jan. 25.).
29 Theodor Innitzer bécsi érsek programadó cikke: Katholische Frauenzeitung (1938. febr.) 1.
30 Innitzer valószínűleg a Világkiállítás vatikáni pavilonjára utalt (Pavillon Catholique Pontifical),

amelyhez Németország, Argentina, Belgium, Magyarország, Lengyelország, Svájc, Csehszlová-
kia, Portugália, Hollandia, az Angol Királyság, az Egyesült Államok, Kanada és Brazilia mellett
Ausztria is műalkotásokkal járult hozzá. Lásd: Reichspost (1937. jan. 4.); vö. PETTINAROLI, Lau-
ra, Le Pavillon Catholique Pontifical à l‘Exposition International de Paris de 1937, in Incorrup-
ta monumenta ecclesiam defendunt. Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio
Segreto Vaticano I: La Chiesa nella storia. Religione, cultura, costume 2 (Collectanea Archivi
Vaticani 106) (a cura di Andreas Gottsmann ‒ Pierantonio Piatti ‒ Andreas E. Rehberg; Città del
Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, 2018) 1239–1256.

31 Salzburger Chronik (1938. jan. 21.).
32 Jó példa a Pilsner Tagblatt 1938. jan. 30-i cikke a hivatalos német álláspontról: „Az Euchariszti-
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likus  sajtó  a  Németországban tapasztalható  „álszenteskedés  csúcsáról”  és
a „hatalommánia önkényéről” beszélt. Egyszersmind utalt arra a körülbelül
80 000,  valutával  ellátott  vendégre,  akik az előző évben Németországból
utaztak a párizsi Világkiállításra, méghozzá az éppen nem baráti viszonyban
lévő Franciaországba,33 továbbá a mintegy 50 000 munkásra, akiket ugyan-
akkor a dalmáciai tengerpartra vezényelt a Német Munkafront. Összegzésük
szerint: „Hinni a szovjetoroszországi demokráciában, nem lenne kevésbé el-
lentétes a józan ésszel, mint abban hinni, hogy a Harmadik Birodalomban
semmilyen kultúrharc nem folyik.”34 Az osztrák katolikus sajtó a magyar
sajtóorgánumhoz,  a  Nemzeti  Újsághoz  csatlakozva  jellemzőnek  nevezte,
hogy a kongresszustól csak két ország, Szovjetoroszország és a Harmadik
Birodalom határolódik el és marad távol.35 A nemzetiszocialista újságokból
származó idézetekkel  gúnyolta a német propaganda paranoiáját,  amely az
olyan katolikus elkötelezettségű nemzetközi gyűlésektől, mint amilyen a bu-
dapesti  kongresszus, fenyegetve és korlátok közé szorítva érzi magát.36 A
Katolikus Gazdaszövetség (Katolischer Bauernbund) orgánuma ismét csak a
katolikusok „lelkesedését és áldozatkészségét” látta szükségesnek „az isten-
telen mozgalmak elleni harcban”, és az 1933. évi Bécsben tartott Általános
Német Katolikus Nagygyűlésre (Allgemeiner Deutscher Katholikentag) utalt
vissza: 

Az 1933-ban Bécsben megrendezett Általános Német Katolikus Nagy-
gyűlésen a Szentatya képviselője előtt bizonyságot  adtunk a katolikus
egyház iránti hűségünkről. Ehhez csatlakozva ezen a rendezvényen kiál-
tották ki  az Új  Ausztriát.  Öt  évvel  később a  Szentatya képviselőinek
Budapesten ugyanezt akarjuk bebizonyítani: Az Osztrák Gazdakonföde-
ráció nem csupán saját hazájához hű, hanem atyái hitében is megingat-
hatatlan.37

Ausztria részvétele a kongresszuson ezzel még inkább kényes témává vált.
Az osztrákok magukról „a német államok szószólóiként”, illetve a más álla-

kus Kongresszusra történő utazást illetően a mérvadó német hatóságok állásfoglalását csupán po-
litikai szempontok határozzák meg. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az Eucharisztikus
Kongresszuson való részvétel sok német katolikust, akik a Führerhez hűek és a Birodalom mel-
lett állnak, könnyen súlyos lelkiismereti konfliktusba sodorhat. Egy ilyen lehetőség mindenesetre
kézenfekvő azon különböző támadások alapján, amelyeket a katolikus egyház legfőbb vezetői
intéznek a Führer és a birodalom ellen. Így Németország számára nem lenne kívánatos, hogy
»saját  polgárait  ilyen kellemetlen eshetőségeknek tegye ki«,  teljesen magától  értetődő. Ehhez
hozzájárul még annak a mérlegelése, hogy az Eucharisztikus Kongresszus meglátogatása Német-
ország számára súlyos áldozattal járna, tudniillik a német devizahelyzet megterhelésével, és hogy
ez, az adott körülmények között miként lenne elkerülhető, beláthatatlan.”

33 Reichspost (1938. febr. 2.) a Nemzeti Újság átfogó cikkét idézi.
34 Salzburger Chronik (1938. jan. 31.).
35 Neues Wiener Tagblatt (Esti kiadás) (1938. jan. 25.); Salzburger Chronik (1938. jan. 26.).
36 Tiroler Anzeiger (1938. febr. 9.) 1‒2: „Katholische Presse – Staatsfeind Nr. 1”.
37 Der Bauernbündler (1938. jan. 29.).

115



♦ ♦ ♦    R U P E R T  K L I E B E R

mokban  élő  németek  (Volksdeutschen)  „német  magjaként”  nyilatkoztak.
Kurt  Schuschnigg szövetségi  kancellár  tervezett  részvételére  vonatkozóan
Michael Neureiter salzburgi kanonok, tartományi tanácsos harciasan fakadt
ki: „Akkor akarunk mellette lenni, ha ő mint államférfi a német ajkú népek
nevében a német katolikusok Megváltó iránti hódolatát az egész világ előtt
kifejezi.”38

A kiélezett helyzet érezhetően meghatározta a tervezett  kultúrhét prog-
ramját is, amelyet a szervezők március elején mutattak be a külföldi sajtó
képviselőinek és az osztrák napilapok vezető szerkesztőinek az érseki palo-
tában.

A tervezett program immár május 23-tól egészen június 16-ig tartott vol-
na, és magában foglalt zenés nagymiséket, koncerteket, színházi előadáso-
kat, egy modern keresztény művészeti kiállítást, valamint egy nagyszabású
fényszóró-effektusokkal  kísért  előadást,  amelyet  a  Magna Mater  Austriae
iránti hódolatként terveztek bemutatni Schönbrunnban. A szövetségi kancel-
lár és Richard Schmitz bécsi polgármester programbeszédei „az állam” és a
„szociális problémák” témáját voltak hivatottak taglalni.39 Ezeket a félreért-
hetetlenül Ausztria védelmére tartott előadásokat azért tartották, hogy „az ál-
lam- és a társadalmi reformok szelleméről és céljáról szóljanak a külföldi
vendégekhez, úgy, hogy az osztrák keresztény megújulás helyzetével, moz-
gatórugóival  és  nézeteivel  kapcsolatban az újra  és  újra  feltett  kérdésekre
mértékadó oldalról választ adjanak”.40 Ilyen körülmények között fogadták el
a katolikus világsajtó legjelesebb képviselői a Bécsbe szóló meghívást, ahol
a két katolikus szervezet, a Commission Permanente Internationale des Di-
recteurs des Journaux Catholiques és a Bureau International des Jounalistes
Catholiques közvetlenül a kongresszus előttre tűzte ki közgyűlését. A Natio-
nalbibliothek és az Albertina Múzeum is keretprogramot tervezett erre az al-
kalomra.41 1938. március 10-ig az osztrák állami vasút már húsz különvona-
tot helyezett készenlétbe a kongresszusra utazók számára.42 

Mint ismeretes, a dolgok más irányt vettek. Egy alulról, felülről és kül-
földről szervezett puccs 1938. március 11-ről 12-re virradó éjszaka néhány
órán alatt elsöpörte a keresztény-német osztrák szövetségi államot. Az, ami

38 Michael Neureiter kanonok, salzburgi tartományi tanácsos felhívása: Salzburger Chronik (1938.
febr. 3.) 8: „Ich fahre nach Budapest”.

39 A részletes program:  Neues Wiener Tagblatt  (Nappali kiadás) (1938. márc. 5.) 6: „Katholische
Kulturwochen in Wien”.

40 Reichspost  (1938. febr. 16.) 9: „Die Katholische Aktion. Katholische Kulturwochen – Katho-
lische Aktion”.

41 Tiroler Anzeiger (1938. febr.  4.).  A szervezőkhöz tartozott  Innitzer  bíboros mellett  Friedrich
Funder főszerkesztő, Barek osztálytanácsos, Rudolf Henz (irodalom), Josef Lechthaler (zene),
Hans Nüchtern (színház).

42 Pravda (1938. márc. 10.).
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Németországban hat év alatt az egyházzal és a zsidókkal szemben hozott
megszorító intézkedésekkel nyert teret, Ausztriában – gyűlölködőbb, brutáli-
sabb és szigorúbb formában – néhány hét alatt lezajlott, méghozzá a német
példát is felülmúlva. Az egyház korábban hódolattal körülvett vezetői egy
éjszaka leforgása alatt a társadalom peremére taszítva találták magukat, és
az emiatti pániktól vezérelve megkérdőjelezhető módon igyekeztek az új re-
zsim kedvében járni, különösen a csupán öt héttel a budapesti ünnep előtt
tartandó Anschlussról szóló népszavazás árnyékában.43 Ily módon papírko-
sárba került Ausztria kongresszusi részvételének összes terve is. 

2. FORGATÓKÖNYV: AUSZTRIA RÉSZVÉTELE A KONGRESSZUSON
AZ 1938. MÁRCIUS KÖZEPE UTÁNI FORRÁSOK ALAPJÁN

Az ún. Anschluss-szal az egy hangot fúvó osztrák médiából szinte nyomta-
lanul eltűnt az Eucharisztikus Kongresszus. A német  hatóságok korlátozó
előírása azonban januártól mindaddig nem ellenezte, hogy a birodalmi né-
metek, beleértve a Németországhoz csatlakozott osztrákokat (eingedeutscht)
is, önállóan Magyarországra utazzanak.44 A német restrikció okairól és kö-
vetkezményeiről szóló találgatások eltartottak egészen röviddel a kongresz-
szus előttig. Magyarország külügyminisztere, Kánya Kálmán (1933‒1938)
adta tovább Angelo Rotta pápai nunciusnak a szóbeszédet, miszerint Hitler
egy német püspök kritikus hangvétele miatt tiltotta meg a részvételt.45 Feb-
ruárban a Kúrián keringett a náci mozgalom felé nyitott, kétes hírű katolikus
nagykövet,  Franz  von Papen  véleménye,  miszerint  a  Führer  engedélyezi,
hogy a német katolikusok Magyarországra utazzanak, ha ott kizárható olyan
beszédek elhangzása, amelyek a „német érzületet” sértenék.46 A magyar ha-
tóságok még áprilisban is számoltak a németek magánrészvételével. Min-
denesetre Rómában május elején azt várták, hogy az ünnep „sikeres diadal-

43 KLIEBER, Rupert, „Vera pazzia – heller Wahnsinn”. Österreichs Schicksalsjahr 1938 im Spiegel
vatikanischer  Quellen,  in  Katholische  Kirche  zwischen  1918  und  1938.  Bildung  als
Erinnerungslernen (Hrsg. Österreichische Bischofskonferenz; Wien, LIT, 2019) 117‒133.

44 A Neues Wiener Tagblatt 1938. febr. 10-i száma szerint a kongresszus főszervezője, Huszár Ká-
roly, a német hivatalok nyilatkozatai ellenére úgy vélte, hogy „Németországban a klérus számos
tagja és egyes személyek is úrrá tudnak majd lenni a nehézségeken”.

45 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc. 54, f. 26, Rotta nuncius jelentése Pa-
celli államtitkárnak, 1938. jan. 30.

46 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc. 54, f. 26, kézírásos megjegyzés az ál-
lamtitkárság fejléces papírján a szerző megjelölése nélkül: „[…]  1. Che von Papen è d’avviso
che il Sig. Hitler permetterà ai cattolici tedeschi di recarsi al Congresso eucaristico di Budapest
se sarà sicuro che non vi saranno manifestazioni o discorsi tali da offendere i sentimenti dei te-
deschi.”
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menet” lesz, „még akkor is, ha a legújabb politikai fejlemények némi zavart
okoznak”.47

Ez az ún. zavar (sconcerto) ‒ mind nemzetközi, mind pedig belpolitikai
téren ‒ az első magyar zsidótörvény körüli vitákra értendő, amely törvény a
zsidók arányát minden gazdasági ágazatban 20 százalékban maximálta. Az
1928-ban maga a pápa által püspökké szentelt magyar prímás, Serédi Juszti-
nián György (†1945) a parlament felsőházában semmiféle alapvető elvi el-
lenvetést nem tett ezen törvény ellen, mindössze azt követelte, hogy a kon-
vertita  (megkeresztelkedett)  zsidókkal  messzemenően  tegyenek  kivételt.48

Az osztrák sajtó idézte a prímás pásztorlevelének ebben az összefüggésben
figyelmen  kívül  nem hagyható,  a  „fajelmélet  hazugságaival”  kapcsolatos
részleteit Jézus Krisztus személyére vonatkozóan: 

Ma pedig sokan azért szeretnék száműzni, mert ember és mint ilyen egy
népnek tagja volt. Botránkoznak az ő zsidó voltán és ellenszenvüket a
zsidó néppel szemben az ő személyére is átviszik. Feledik, hogy a zsidó
népnek nem csak hibái voltak, hanem nagy szentjei is […] a zsidó nép
nyelvét beszélte és annak szokásait gyakorolta, azonban minden emberi
tulajdonságot minden bűntől mentesen és esetleges faji gyarlóságtól […]
úgyhogy övének érezheti és érzi is őt minden nép, akár sémi, akár árja,
akár fekete, akár sárga, akár magyar, akár francia...49

Rotta nuncius arra számított, hogy a politikai vita hullámai a kongresszusig,
illetve a kongresszus hatására elcsendesednek, és így az ügy semmilyen túl-
zott, veszélyes következményt nem von maga után.50 Az, hogy a Vatikán ré-
széről megkérdőjelezték a törvényt, sem az itt figyelembe veendő levelezés-
ből, sem pedig a kongresszus hivatalos állásfoglalásaiból nem bizonyítható,
és nyilvánvalóan nem adott okot újabb vitás helyzetre. 

Néhány nappal ezután szertefoszlott a remény, hogy német zarándokok
érkezhetnek, miután a német hatóságok egy rendeletet hoztak, miszerint a
birodalmi németek május 20. és 29. között csak az útlevelükben feltüntetett

47 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc. 54, f. 32‒33, Rotta nuncius jelentése
Pacelli államtitkárnak, 1938. febr. 5. „[…] e tutto fa sperare in un successo trionfale, anche se i
recenti avvenimenti politici abbiano portato un pó di sconcerto.”

48 GERLACH, Christian –ALY, Götz, Das letzte Kapitel. Realpolitik, Ideologie und Mord an den un-
garischen Juden 1944/1945 (Stuttgart – München, Deutsche Verlags-Anstalt, 2002) 42–44.

49 Itt a pásztorlevél eredeti magyar szövegét közöljük, a Circulares litterae dioecesanae anno 1938
(Strigonii, Typis Gustavi Buzárovits, 1938) 9 alapján (a fordító). A pásztorlevél németre fordított
részleteit közli: Salzburger Chronik (1938. márc. 5.) 4: „Die Rassenlüge führt zur Leugnung des
Christentums”. 

50 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937–38, Pos. 71–73, Fasc. 54, f. 32–33, Rotta Pacellinek, Buda-
pest, 1938. márc. 2. „[…] Così per il tempo del Congresso le acque saranno acquietate, e le pas-
sioni politiche un po’ attenuate: è sperabile che il Congresso stesso porti della serenità anche
agli animi mossi ed agitati dal succedersi di avvenimenti destinati per loro natura non certo a
portare la calma agli spiriti, ma piuttosto a farvi nascere e sviluppare tendenze estremiste e pe-
ricolose […].”
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különleges engedéllyel utazhattak Magyarországra, illetve Magyarországon
keresztül.51 A propagandaminiszter külön pontosította az érvényességi kört
és a kongresszussal kapcsolatos hírek közlésére vonatkozó szabályozást: 

Szigorúan bizalmas! / Az összes egyházi sajtóorgánumnak / A budapesti
Eucharisztikus  Kongresszuson  való  részvételre  vonatkozó  tilalom ha-
tályba lépett, annak érdekében, nehogy a német résztvevők lelkiismereti
konfliktusba kerüljenek nemzeti és egyházi kötelességeik miatt, mivel a
kongresszuson Németország elleni támadások várhatók.  A tilalom vo-
natkozik ezért természetesen az egyházi személyekre is. Ausztriára nem
terjed ki a rendelet hatálya, azonban az osztrák papság saját akaratából,
önként  tartózkodjék  a  részvételtől.  Ugyanakkor  elrendelem,  hogy  a
kongresszusról semmilyen formában az egyházi sajtó ne közöljön híre-
ket. Heil Hitler!52

Figyelemre méltó ennek az utasításnak az Ausztriára vonatkozó passzusa.
Ha  az  egyházi  hatóságok  ténylegesen  „szabad  akaratukból”  tartózkodtak
volna a részvételtől, akkor ez további utalás lenne a püspöki kar új rezsim-
mel szembeni kifejezett engedékenységére. Egyedül a Linzer Diözesenblatt
számára tűnt még április végén tisztázatlannak, hogy „vajon az osztrákok
részvétele a kongresszuson lehetséges-e”. Benedikt Reetz seckaui apát azon-
ban már április 14-én röviden közölte diákjaival, hogy „a budapesti utazás
elmarad”.53 Maga a Rómában rezideáló prímásapát, Fidelis von Stotzinger,
attól  való  félelmében,  hogy  az  rendjére  nézve  következményekkel  járna,
még május 22-én visszavonta jelentkezését.54 

A  kongresszus  impozáns  lefolyásáról  ‒  a  szervezők  állítása  szerint  a
résztvevők 35 országból 80 különvonaton érkeztek55 ‒ és arról, hogy a kong-
resszus  „papi  csapatszemléjén”  egy  körmenet  alkalmával  többek  között
2500 pap, 190 püspök, 34 érsek, 13 bíboros, és „más egyéb egyházi személy
vett részt, akik között számos exotikus arcot is lehetett látni”,56 a német mé-
diában jó esetben is csak jelentéktelen vagy aggályoskodó részleteket lehe-
tett megtudni. Például arról értesülhetett az ember, hogy az Angliából, Fran-

51 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc. 54, f. 35, Carlo Colli auditor jelentése
Pacelli államtitkárnak, Berlin, 1938. máj. 16.

52 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc. 54, f. 75, A propagandaminisztérium
írógéppel, dátum nélküli írt rendeletének szövege (Nr. 185647). A rendeletet egy telegram alap-
ján (f. 72) 1938. jún. 10-én olasz fordításban és rejtjelesen továbbították az apostoli delegációhoz
Washingtonba.

53 ASRS, AA.EE.SS., Austria Ungheria, 1938, Pos. 915‒917, Fasc. 72, f. 30, A seckaui apát nyom-
tatott tájékoztatófüzete 1938. ápr. 14-i dátummal.

54 ASRS, AA.EE.SS., Ungheria 1937‒38, Pos. 71‒73, Fasc. 54, f. 52, Fidelis de Stotzingen prímás-
apát egy meg nem nevezett „Eccellenza”-nak (valószínűleg Domenico Tardininek), Sant’Ansel-
mo, 1938. máj. 21.

55 Reichspost (1938. márc. 1.) 6. Huszár Károly főszervező írása: „Eine Million Teilnehmer beim
Eucharistischen Weltkongreß”.

56 Oedenburger Zeitung (1938. máj. 28.). 
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ciaországból vagy Belgiumból különvonattal érkezők pár óra alatt  megis-
merhették  Salzburg  turisztikai  nevezetességeit,57 vagy hogy Budapest  ke-
resztény boltosai a kongresszus napjai alatt boltjukat kereszttel megjelölve
különböztették meg azokat a zsidó üzletektől.58 A Pharmazeutische Post ar-
ról igyekezett hírt adni, hogy a kongresszus idején az olyan „illetlen” árucik-
kek, mint az óvszer, a bidé és az egészségügyi betét, eltűntek a budapesti pa-
tikák kirakatából.59 A  Wiener Salonblatt megírta,  hogy a  legátus a budai
királyi várban szállt meg, és felsorolta a pápai küldöttség tagjainak a nevét,
akikhez Giovanni Montini, a későbbi pápa is tartozott.60 Egyedül a nemzeti-
szocialista lap, a  Der Angriff vette magának a bátorságot és használta fel e
kongresszus eseményét a támadásra, azzal a címmel,  hogy „A népfrontos
Pacelli (Volksfront-Pacelli) Budapesten agitál”.61 A kongresszuson elhang-
zott üzenetekről azonban egy szó sem esett; egyetlen kép sem jelent meg
Nagynémetország  egyetlen  lapjában  sem.  Ehelyett  ugyanakkor  a  Führer
„egy Volkswagen a kis embernek” programját dicsőítette a Völkischer Beo-
bachter.62 A nagy ünnepi mise napján a lap osztrák kiadása a klosterneubur-
gi apátságban történt homoszexuális afférról közölt hírt.63 

Egyedül a belső egyházi hírforrásokban lehetett a budapesti nagy esemé-
nyekről némi hírt kapni. Az egyházmegyei közlönyök révén rendelhették el
Ausztria  ordináriusi  hivatalai,  hogy  a  májusi  ájtatosságokon,  Krisztus
mennybemenetelének ünnepén és az arra következő vasárnapon a kongresz-
szusról szó essék, és szervezzenek tömeges áldoztatásokat vagy más eucha-
risztikus ünnepséget.64

Az egyik bécsi egyházi lap latinul közölte a pápa rádióbeszédét.65 Azt,
hogy a német bojkott csak a nemzetközi, feltehetően németellenes egyházi
irányvonal ellen, nem pedig a baráti Magyarország ellen irányul, csak né-
hány újság éreztette azzal, hogy részletesen beszámolt a közvetlenül a kong-

57 Salzburger Volksblatt (1938. máj. 23.); Salzburger Chronik (1938. máj. 24.), illetve (1938. jún.
1.).

58 Az Innsbrucker Nachrichten 1938. május 2-án a „budapesti estilap, a Nemzet”-re hivatkozva tu-
dósított erről: „A Keresztény Kereskedők és Kézművesek Szövetsége elhatározta, hogy tagjainak
üzleteit kereszttel jelölik meg, azért, hogy így tegyék a keresztény üzleteket felismerhetővé. Ez a
határozat jelenleg csak az előttünk álló budapesti Eucharisztikus Kongresszus idejére érvényes,
de a későbbiekben állandó érvényűvé válhat.” Jelen idézet az  Innsbrucker Nachrichten német
fordítása alapján készült, mivel az osztrák lap által forrásként megadott „Budapester Abendblatt
’Nemzet’” c. újságot nem sikerült az 1938-ban kiadott periodikák között azonosítani (a fordító).

59 Pharmazeutische Post (1938. máj. 21.) 224.
60 Wiener Salonblatt (1938. máj. 15.); hasonlóan: Kärntner Zeitung (1938. máj. 5.). 
61 Der Angriff (Berlin) (1938. máj. 25.). 
62 Völkischer Beobachter (1938. máj. 28.). 
63 Völkischer Beobachter (1938. máj. 29.).
64 St.  Pöltenben pl.:  St.  Pöltner  Diözesanblatt  (1938)  VII/[41];  Bécsben:  Wiener  Diözesanblatt

(1938. máj. 23.); Salzburgban: Salzburger Chronik (1938. máj. 19.) és (1938. máj. 28.).
65 Wiener Diözesanblatt (1938. jún. 28.).
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resszust követő, Szent István halálának 900. évfordulóján tartott ünnepsé-
gekről,66 amelyeken ráadásul egy 5000 fős német küldöttség és Németország
hivatalos képviselői is megjelentek.67 

A kérdés tehát: jogosak voltak-e a nemzetiszocialisták azon előzetes félel-
mei, hogy a kongresszus egy Németország elleni támadásnak adhat színte-
ret? Amennyire láthatjuk, nem. Két hónappal a kongresszus előtt a hitleri
Németország a Magyarországgal szomszédos és a Szentszékkel szoros kap-
csolatot ápoló Ausztriát bekebelezte. Katolikus politikusok és klerikusok ez-
rei, köztük a bécsi teológiai kar egykori dékánja is, ekkor már a dachaui
koncentrációs táborban szenvedtek. Zsidók tízezrei próbáltak kétségbeesve
elmenekülni Ausztriából, nem ritkán épp Magyarországra, ahol maga a par-
lament néhány héttel korábban egy vitatható zsidótörvényt hagyott jóvá. Et-
től elhatárolódva a szervezők azt deklarálták, hogy a kongresszus szigorúan
a politikától független esemény. Ez persze az már csak nagyságrendje miatt
sem lehetett így; különösképpen pedig az a tilalom tette politikai tényezővé,
hogy németek nem vehettek részt rajta. A pápa is általános üzenetet juttatott
el  a  kongresszushoz,  amikor a Megváltóhoz könyörgött,  hogy „erősítse a
jobb idők reményét, és űzze el azokat a sötét felhőket, melyek egy újabb vi-
har félelmét keltik”, továbbá „a Mindenható világítsa meg lelkünket és sza-
badítson meg minden tévelygéstől, amelyek annyi rossz forrásai”.68

Az államtitkárságtól a washingtoni pápai delegációhoz júniusban küldött
híradás azt hangsúlyozta, hogy a pápai legátus beszéde semmiféle Németor-
szágra történő utalást nem tartalmazott.69 Pacelli hosszú, német nyelvű be-
szédében inkább képekben beszélt „példa nélküli krízisről”, „lelki alultáp-
láltságról”,  „szellemi  vérszegénységről”,  „további  erkölcsi  mételyről”.
Világosan bizonyítja ezt a következő pár sor is: 

Ha korunk szellemének némely szóvivője […] az egyéni és a közbol-
dogságot Krisztus nélkül, vagy éppenséggel Krisztus ellen akarja meg-

66 Lásd az „Ungarn Land der Stephanskrone” című mellékletet, amely egyáltalán nem tesz említést
a kongresszusról: Reichspost (1938. máj. 27.) 17‒24.

67 Oedenburger Zeitung (1938. jún. 2.). 
68 A latin nyelvű beszédet közölte a Wiener Diözesenblatt: „Ac dein vobis, singulis universis, Eu-

charisticum ex omnibus Nationibus Congressum Budapestini celebrantibus,  paterno ex animo
benedicemus; dumque Redemptor Noster Eucharisticis velis delitescens, at fidei oculis quasi ad-
spectabilis, summum agit triumphum, eum una vobiscum suppliciter adprecamur ut haec, quae
non desunt solacia, ut hanc, quam mente praecipimus, meliorum temporum spem, divina ope sua
foveat, augeat, confirmet; itemque eam, qua tantopere angimur, animorum perturbationem obs-
curationemque,  depulsis  caelo nubibus,  quae novas tempestates  protendere videntur,  supernis
suae lucis radiis suaeque gratiae muneribus collustrare ac sedare benigne velit.”  Wiener Diöze-
senblatt (1938. jún. 28.).

69 ASRS, AA.EE.SS., Austria Ungheria, 1938, Pos. 915‒917, Fasc. 72, f. 72, Domenico Tardini-
nek, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja titkárának rejtjelezett távirata a Szentszék wa-
shingtoni delegációjához: Vatikán, 1938. jún. 10.: „[…] che questo conflitto di coscienza non c’è
stato perchè nelle parole dell’E.mo Cardinale Legato non c’è qualsiasi accenno alla Germania.”
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valósítani, akkor a „tanúim lesztek” órája elérkezett. És akkor szent kö-
telessége mindenkinek, […] hogy rettenthetetlenül és szeretettel eltelve
ellenszegüljenek minden téves irányzatnak és megvédjék az „instaurare
omnia in Christo” eszméjét.70

Ami a politikai rendszereket illeti, a legátus az egyházat szigorúan semle-
gesnek nevezte, és ezzel már a következő világháborúban képviselt elvére
utalt. Ugyanakkor már felismerhető volt a radikális átalakulás teológiatörté-
neti hangsúlyozása felé mutató irányvonal is:

Az Egyháznak nem hivatása, hogy a kizárólag földi célú kérdésekben és
ügyekben állást foglaljon és válasszon a különböző rendszerek és mód-
szerek között, hogy melyiket alkalmazzák a pillanat legégetőbb problé-
máinak  megoldására.  Az  Egyház  az  igazság  szolgálatára  rendeltetett
apostoli hivatását az univerzális szeretet jellemzi: lehetetlen tehát, hogy
egyoldalú pártos állásfoglalásra korlátozódjék és merevedjék. […] Egye-
temes programjában az Örökkévaló Teremtésének és Megváltásának ha-
talmas tervezete kijelölte minden korszaknak és minden népnek a maga
gondviselésszerű helyét. Az Egyház tudja, hogy Isten szelleme nemcsak
a zephir lágy fuvallatában lebeg, hanem néha az orkán tomboló süvölté-
sében is. Az Egyház gyakran tapasztalta a saját történetében is, hogy a
mélyenszántó és sötét kilátásokat feltáró felfordulások korszaka legtöbb-
ször, öntudatlanul új virágzásnak, új fellendülésnek és új termékenység-
nek szoktak anyagi és lelki előfutárjai lenni.71

Hogy vajon egy ilyen vallásos foglalatba öntött beszéd, ami akkoriban az
egyház legfőbb hatóságától Budapesten és máshol is elhangzott, az akkori
idők drámai helyzetéhez illő volt-e vagy sem, és vajon az egyházfejedelmek
Németországban,  Ausztriában  és  Magyarországon,  valamint  a  Kúrián  a
Pacelli legátus által megkövetelt „tanúságtételnek” eleget tettek-e, Istennek
hála, nem egy történész feladata megítélni. 

ÖSSZEFOGLALÁS: AZ 1938. ÉVI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS – 
ELSZALASZTOTT ESÉLY? 

A Budapesten megtartott 34. Eucharisztikus Világkongresszus kétségkívül
impozáns rendezvény volt, és egyszersmind a bizonyságtétel hatásos gesztu-
sa, éppúgy erős bizonyítéka annak, hogy az akkori katolicizmus tömegeket
tudott megmozgatni, és a totalitárius hatalmakkal szemben saját fegyverei-
70 Az idézetet  az 1938.  évi  magyar  fordításból  vettük át:  A XXXIV.  Nemzetközi  Eucharisztikus

Kongresszus  emlékkönyve  (közrebocsátja  a  kongresszus  Előkészítő  Főbizottsága;  Budapest,
1938) 232 (a fordító). Az eredeti német szöveget közli: L’Osservatore Romano (1938. máj. 30–
31.) 2‒3. 

71 Uo. Az idézetet az 1938. évi magyar fordításból vettük át: A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus emlékkönyve 231‒232 (a fordító).
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vel képes volt szembeszállni. A kongresszus kapcsán szólnunk kell annak
árnyoldalairól is. Itt említhetnénk a diktatúra tömegekre és érzelmekre építő
formanyelvének tudatos használatát, valamint a magyar politikai elithez való
kritikátlan közeledést. Visszatekintve megállapítható, hogy az 1938. évi bu-
dapesti kongresszus ‒ éppúgy, mint annak idején 1912. évi bécsi kongresz-
szus ‒ kiváló plénum volt, ahol az egyház római központja közvetlenül a vi-
lágháború  előtt  még  egyszer  hangosan  szót  emelhetett,  és  széles  körű
meghallgatást is remélhetett. Ezt a világos állásfoglalásra kínálkozó alkal-
mat ‒ melynek megragadását a franciaországi katolikus értelmiségiek kevés-
sel korábban könyörögve kérték ‒, mint láthatjuk, igen visszafogottan hasz-
nálták ki Budapesten. Az attól való félelem, hogy a határozott fellépés az
érintett országok egyházaira következményekkel járna, ugyanakkor a német
és osztrák püspöki karok ambivalens magatartása miatt is nyilván alkalmat-
lannak tűnhettek a világos szavak, noha a náci uralom jellegére vonatkozóan
már semmiféle illúziónak nem lehet helye. Ezért esik maga a kongresszus a
problémás évekkel együtt azon drámai ítélet alá, amit a katolikus újságíró
Alfred Missong a pápához 1938 novemberének elején írt levelében egy latin
mondással juttatott kifejezésre: „qui tacet consentire videtur” (aki hallgat,
egyetérteni látszik).72 Hogy az osztrák katolikusoknak 1938 márciusa előtt
és aztán is reményeikben és várakozásaikban nagyot kellett csalódniuk, is-
mét világosan rámutat arra, hogy az egyház és a társadalom realitásai akko-
riban, és más időkben is, milyen markánsan távol álltak egymástól, és meny-
nyire  nehéz  volt  az  arra  hivatottaknak  ténylegesen  tanúságot  tenniük  –
historia docet! Docet historia? 

72 KLIEBER, „Vera pazzia – heller Wahnsinn”… 149.
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Órigenész művei I.
AZ IMÁDSÁGRÓL ÉS A VÉRTANÚSÁGRÓL
Ókori Keresztény Írók 5. kötet
Órigenész az ókori görög nyelvű keresztény tudományosság és spiritualitás 
meghatározó alakja, aki a rendszeres teológia, a szentírási szövegmagya-
rázat, az apologetika és a lelkiség területén évszázadokon át meghatározó 
befolyást gyakorolt a keresztény gondolkodásra. A kötetben közölt munkái 
közül Az imádságról, a Buzdítás a vértanúságra, valamint a Párbeszéd Hérak-
leidésszel és püspöktársaival című művei főleg mint lelki vezetőt mutatják be 

őt. A Lukács evangéliumához készült – eredetileg 
katekumeneknek szánt – kommentárjai és homí-
liái alkalmat adnak számára, hogy érveljen Mária 
szüzességének tézise mellett, így ezek közül a ha-
todik és hetedik homília a mariológia egyik legko-
rábbi alapszövegének számít. Órigenész művei-
nek jelen kiadását Caesareai Euszebiosz szavaival 
ajánljuk a hitében elmélyülni vágyó, vagy éppen 
érdeklődő, kereső olvasóknak: „azt tanította, hogy 
a magatartásnak pontosan egyeznie kell a szóval, 
és főleg emiatt vonzott – Isten kegyelmével meg-
segítve – sokakat követésére”.
396 oldal, keménytáblás. Ára: 4600 Ft

Bíró László
OSZTATLAN SZÍVVEL

Bíró László püspökkel Karikó Éva beszélget hitről, 
szerelemről, hitvestársi szeretetről

„Felemelő, felszabadító élmény Bíró püspök atyát 
hallgatni, a közelében lenni, és beszélgetni vele. Egy-
szerűen jót tesz a jelenléte, a tisztánlátása. Őt hall-
gatva kisimulnak a ráncok az ember lelkén. Figyel. 
Egyszerre Felfelé, majd befelé néz, és közben a hozzá 
forduló lelkére is kíváncsi. Tud meghallgatni, nem csak 
csípőből tolja a jótanácsokat. Tapasztalatainak gaz-
dag kincsesházából merítve szól, semmi máz, sem-
mi hókuszpókusz. Egyszerűség, közvetlenség, kifogyhatatlan derű és józan, 
tiszta gondolatok. Az esetleg kemény igazság kimondása az irgalom meleg, 
puha köntösébe burkolva, ami segíti a továbbélést, a továbblépést.” Karikó Éva

272 oldal, keménytáblás. Ára: 3200 Ft
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