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Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten, 1938-ban

1938-ban, az Eucharisztikus Világ-
kongresszus idején Budapest évtizedek óta legragyogóbb arcát 
mutatta; a köztéri ünnepségek képe, a dunai hajós körmenet-
hez kapcsolódó fényjáték élménye hosszú évtizedekre beíródott 
a résztvevők emlékezetébe.1 A „fények és hangok csodaváro-
sának”2 emléke mögött azonban idővel lassan eltűnt a kollektív 
emlékezetben a közterek szimbolikus átírásának eredeti, gondo-
san tervezett programja, amelynek keretei között az ünnepségso-
rozat idején a város – a megfogalmazott céloknak megfelelve – a 
katolikus világ ideiglenes középpontjaként jelenhetett meg.

Amennyiben a szimbolikus program rekonstrukciójára te-
szünk kísérletet, elengedhetetlen felidézni, hogy 1938 májusában 
Budapest egyszerre két eseménynek adott otthont: a hivatalosan 
1938. május 26-tól, azaz áldozócsütörtöktől május 29-ig (vasár-
napig) tartó Eucharisztikus Világkongresszussal összekapcsoló-
dott a Szent István-év ünnepségsorozata, amelynek kiemelkedő 
eseménye a május 30-i Szent Jobb körmenet volt. A két gondo-
latkör összefűzésének koncepciója már csaknem egy évtizeddel 
korábban megszületett, s egy 1936-os püspökkari tanácskozás 
tanúsága szerint nem is volt szétválasztható: „Ez ünnepi évnek 
nemzeti eucharisztikus jelleget adunk az esetre is, ha az eucha-
risztikus világkongresszust nem itt tartanák.”3 A két eseményso-
rozat összekapcsolásával a magyar és a nemzetközi vonatkozá-
sok szintén egyszerre és egymástól elválaszthatatlanul jelentek 
meg a programban. A Szent István-év – amely az államalapí-

1 A tanulmány megírásának szubjektív kiindulópontját apám átadott élmény-
anyaga jelenti, aki 1938-ban 18 évesen vett részt az ünnepségeken.

2 Az Est, 1938. február 25.
3 Idézi Török József: Szent István-jubileumok, Élet és Tudomány, 2018/33. 1034.
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tó halálának 900. évfordulóját ünnepelte, és magába foglalta a 
Szent Jobb feltalálásának emléknapját is – gondolatköre egyrészt 
beszédekben, kiállítások témájaként,4 műalkotásokon keresztül 
folyamatosan jelen volt az Eucharisztikus Világkongresszus ese-
ményein, másrészt a kongresszus másnapján induló rendezvé-
nyeivel a világesemény organikus folytatását is jelentette. A he-
lyi és globális vonatkozás mellett ugyanilyen módon jelent meg 
az Eucharisztikus Kongresszus programjának szellemi hátteré-
ben a modernitás és a hagyomány kettőssége. Budapest többek 
között világszínvonalú fény- és hangkulissza megteremtésével 
mint modern, turistabarát világváros kívánt megjelenni a világ 
előtt, miközben a program természetesen különleges hangsúlyt 
helyezett a tradíciókra, a történelmi kontinuitásra. Ebben az ösz-
szefüggésrendszerben kiemelt helyet kapott a Millennium: „A 
hét vezér megvalósulva látja álmát” – írta egyik beszámolója cí-
mében az Új Magyarság.5

A rendezvénysorozat programja a kor politikai összefüggé-
seit sem hagyhatta figyelmen kívül. A kongresszus előtt két hó-
nappal következett be az Anschluss, már két éve tartott a spanyol 
polgárháború, és egyre elkerülhetetlenebbnek tűnt egy újabb 
nagy európai összecsapás. Az Eucharisztikus Világkongresszus 
egyik alaptémája volt az egyházüldözés, amelyet az eredeti kon-
cepció szerint elsősorban a Szovjetunióra vonatkoztatva ítéltek 
volna el. Különös helyzetbe kerültek azonban a magyar rende-
zők Hitler 1938. januári döntése nyomán, amellyel – XI. Pius 
pápa 1937-es, nácizmust elítélő nyilatkozatát követően – gya-
korlatilag megtiltotta, hogy német zarándokok érkezzenek Bu-
dapestre. „Huszár Károly (…) a rendezőség nevében (…) fájda-
lommal emlékezett meg arról, hogy a németek nem jöhetnek el, 
akiken kívül az egész világról csak a szovjet állampolgárai nem 
vesznek részt a kongresszuson.”6 Az előkészítés során a legfon-
tosabb programadó üzenetek közé tartozott az eseménysorozat 
politikamentességének garantálása. Ha Magyarország valóban 
minden katolikus számára nyitott ország képét kívánta sugá-
rozni, akkor a Trianonnal kapcsolatban követett politikát, illetve 
külpolitikai retorikát egy időre félre kellett tenni. „A környező 
államok is megértették, hogy Magyarország érdemes a bizalom-
ra, mert nagy számban vesznek részt a kongresszuson” – jelent-
hette ki röviddel a rendezvénysorozat előtt Huszár Károly.

4 A Műcsarnokban Szent István-kiállítást rendeztek, amely körképet nyújtott 
a kor egyházi művészetéről, a színvonal bevallottan hullámzó volt. A kiállító 
művészek között szerepelt többek között Aba-Novák Vilmos, Szőnyi István 
vagy Molnár C. Pál. Ezzel párhuzamosan nyílt meg a Károlyi palotában a Ka-
ritász kiállítás, amelyen szintén megjelentek utalások a Szent István-évre: az 
egyik emeleti teremben Benczúr Gyula Vajk megkeresztelése című műve előtt 
ott állt a Szent Korona másolata.

5 Új Magyarság, 1938. május 28. Érdemes ezzel kapcsolatban megemlíteni, 
hogy a 2020-as Eucharisztikus Világkongresszus plakátján a Millenniumi 
emlékműből az ostya éppen a hét vezér szobrát takarta ki.

6 Magyar Lapok, 1938. február 11. 3.
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A kongresszus május 25-én, szerdán, Pacelli bíboros, XI. Pius 
pápa követe beszédével nyílt meg a Hősök terén; ugyanezen a 
napon 92 templomban és kápolnában tartottak ünnepi misét; 
irodalmi nagygyűlésre került sor a Vigadóban, este pedig Hor-
thy Miklós adott ünnepi vacsorát a Budavári palotában Pacelli 
bíboros részére. Csütörtök délelőtt szintén a Hősök terén több 
mint százezer résztvevővel a magyar katolikus ifjúság szentmi-
séjére és közös áldozására került sor; papi eucharisztikus gyűlést 
tartottak a Bazilikában, és megkezdődött a nemzetközi gyűlés 
az Iparcsarnokban. Este zajlott le az eseménysorozat leglátvá-
nyosabb programja, az eucharisztikus hajókörmenet a Dunán. 
Pénteken számos esemény mellett – hadirokkantak szentmisé-
je, a Vigadóban csehszlovákiai zarándokok gyűlése, nemzetközi 
ifjúsági konferencia – a legfontosabb rendezvény a férfiak esti 
szentségimádása volt a Hősök terén. Szombaton a leányifjúság 
kongresszusi gyűlését tartották az Iparcsarnokban, este pedig fo-
gadást adtak a Parlamentben, illetve díszelőadásra került sor az 
Operaházban. Vasárnap délután 4 órakor eucharisztikus körme-
net indult a Bazilikából a Hősök terére, ahol a kongresszus záró-
ünnepségét tartották. Hétfőn a Szent István-év az Országháztól a 
Hősök teréhez vonuló Szent Jobb körmenettel nyílt meg.

Amikor 1937 májusában Serédi Jusztinián bíboros hercegprí-
más meghirdette az Eucharisztikus Emlékévet, azonnal megkez-
dődtek az előkészületek a közterek átalakítására; többek között 
építési-, hang- és fénybizottság alakult. Gondot fordítottak a 
budapesti utcaképre: kirakatversenyt rendeztek, s a Világkong-
resszus utolsó napjára külön felhívást intéztek a fővárosiakhoz, 
hogy a vasárnapi körmenet idejére szőnyegekkel vagy szentké-
pekkel díszítsék erkélyeiket, ablakaikat. A városban zajló ünnepi 
események kihangosításához szükséges csaknem 400 hangszóró 
közül több mint százat külföldről kellett megrendelni. Az 1937-es 
párizsi világkiállítás mintáját követő modern „fényarchitektúra” 
kialakítása különösen hangsúlyossá vált.7 Új világítótesteket ren-
deltek, amelyeket azután beépítettek többek között a Halászbás-
tya, a Mátyás-templom, a Citadella, a Bazilika, a királyi vár vagy 
a Jánoshegyi kilátó díszvilágításába. Új fényt kaptak a magyar 
szentek szobrai; a Szabadság téren a négy irredenta szoborcso-
port kivilágítása a gondosan vezetett kimutatások szerint egyen-
ként fél kilowatt áramot igényelt. Az eucharisztikus kongresszus 
jelvénye ott ragyogott az Alagút bejárata fölött, illetve az Erzsébet 
hídon és a Lánchíd pillérein – egyenként 60 méter neoncsőből. A 

7 A magyar szervezők a fényjátékok jellemzésére ugyanazt a kifejezést hasz-
nálták, mint néhány évvel korábban az avantgárd művészet egyik legna-
gyobb alakja, Moholy-Nagy László, aki 1935-ben így írt a fényarchitektúrá-
ról. „Számtalan projektet dolgoztam ki, csupán a megbízás hiányzott hozzá, 
egy fényfreskóra, egy fényarchitektúrára, amely lépcsőzetes egyenesekből és 
íves falakból állhatna (…), amelyeket egy kapcsoló elfordításával ragyogó 
fénybe, fluktuáló fényszimfóniákba lehetne meríteni.” (Moholy-Nagy, Lász-
ló: Telehor. Lars Müller Publishers, Zürich, 2013.)



két világháború közötti Budapest szó szerint legfényesebb esté-
je – amellyel majd csak a hatvanas években tömegesen felszerelt 
fényreklámok tudtak versenyre kelni – a hajós körmenethez kap-
csolódott. „A királyi vár minden ablakát kivilágították ezen az 
estén és az ablakokból páratlan kilátás nyílt a Várhegy előtt folyó 
Dunára és a túlsó parton nyugvó tündérien kivilágított városra. 
A Lánchíd és a Duna-part fényfüzéreinek sugarai visszaverőd-
tek a víz tükréről. Messzire belevilágított az éjszakába a Lánchíd 
pesti lábánál felmagasodó pápai kereszt és az Erzsébet híd, meg 
a Lánchíd pillérein aranyszínű neon fényben ragyogó kehely és 
ostya.”8 A Duna partjain több százezer ember figyelte, ahogy a 
Citadelláról öt – fehér és kék – fénynyaláb tört az égbe („…az ég 
felé irányított fénycsóvákkal szimbolizálják majd a lelkek vágyó-
dását az Isten után”). Harangzúgás és felröppenő rakéta jelezte, 
hogy elindult az Oltáriszentséget vivő Szent István gőzös – rajta 
a pápai legátussal –, mellette a kormánytagokat és más előkelő-
ségeket szállító hajók, egyenként 1500 villanykörtével feldíszít-
ve. A kikötés után a Gellérthegyen ágyúk dördültek el, a hegyen 
hatalmas kereszt ragyogott fel, piros, fehér és zöld színekben. Az 
Eucharisztikus Világkongresszus köztéri emlékezete hosszú ide-
ig a dunai fénykulisszával kapcsolódott össze.

A kongresszus előkészítése során többször is felmerült, hogy 
Budapestnek melyik lehetne az a főtere, amely otthont adhat a 
tömegrendezvényeknek. A reprezentatív kormányzati megbízá-
sokkal a húszas-harmincas években bőségesen ellátott építész, 
Lechner Jenő 1937-ben – hivatkozva III. Viktor Emánuel épp ek-
kor lezajlott budapesti látogatásának problémáira, és utalva a ró-
mai példára – azt javasolta, hogy erre a célra a Bazilika környékét 
építsék át.9 (Érdekes módon, Sztálin egyik legtöbbet foglalkoz-
tatott építésze, Borisz Jofán, amikor 1946 elején Budapesten járt, 
szintén egy nagy központi teret hiányolt az akkor már Moszkvá-
val – a „harmadik Rómával” – összevetett magyar fővárosból.10) 
A másik terv a Nemzeti Stadion napirenden lévő építéséhez kap-
csolódott: „Bár készen állana a stadionunk, akkor nem kellene a 
fejünket törni, hol helyezzük el az eucharisztikus kongresszus 
százezres tömegeit” – írta szintén 1937-ben az Ország-Világ.11 Vé-
gül a rendezők a Hősök tere átépítése mellett döntöttek, azzal az 
indoklással, hogy ezáltal az egész Városliget mintegy szabadté-

 8 Nemzeti Újság, 1938. május 26.
 9 Szücs György: Magyar ünnep, barokk oltár. A Hősök tere 1938-ban, Művé-

szet, 1988/8. 57.
10 Granasztói Pál így idézte fel a beszélgetésüket: „Én ekkor hirtelen azt vála-

szoltam neki, hogy eléggé nagy tereink vannak és véleményem szerint Buda-
pesten a Duna az, amely a nagy térhatást és a nagy térélményt adja, én tehát 
úgy érzem, hogy emellett külön még egy nagy térre nincs szükség. Erre a 
témára akkor már nem tértünk vissza és az le is került a napirendről.” (Idé-
zi Ritoók Pál: Építészportrék 1946–1955 között, in Prakfalvi Endre (szerk.): 
Építészet és tervezés Magyarországon 1945–1956, Országos Műemlékvédelmi 
Hivatal Magyar Építészeti Múzeum, Budapest, 1992, 51.)

11 Hová jön a Nemzeti Stadion? Ország-Világ, 1937. november 26. 5.
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ri templommá alakul; ezt az elképzelést egészítette ki a 10 000 
főt befogadni képes, fehér és arany színnel díszített Iparcsarnok 
mint rendezvényhelyszín kiválasztása. Az Eucharisztikus Világ-
kongresszus egyházi központja – bár az első eseményre a Koro-
názási (Mátyás-)templomban került sor – a Szent István bazilika 
lett, az Országház előtti tér pedig a Szent István-évvel kapcsola-
tos rendezvények kiindulópontjaként kapott szerepet: az épület 
kapujában építették fel a főoltárt; külön díszemelvény készült a 
Szent Jobb részére. A szervezők hangsúlyozták, hogy a Kossuth 
tér erre az alkalomra kifejezetten magyaros dekorációt kapott.

A legfontosabb átalakításra a kongresszus központi helyszí-
nén, a Hősök terén került sor; a Millenniumra kialakított teret 
a tömegrendezvények befogadására a két, addig parkos terület 
lekövezésével tették alkalmasabbá. A szimbolikus környezetet 
tudatosan választották és építették be a liturgia környezetébe: 
az Ezredévi emlékműegyüttes mellett – a hét vezér az ősmagyar 
eredetet, a királyszobrok a keresztény magyar állam történetét 
idézték meg – ebben fontos szerepet kapott a Vajdahunyad vára 
mint háttér. Ugyanígy az Eucharisztia összefüggésrendszerébe 
került a magasban a keresztet és – az egykor egy „másik legá-
tus által hozott” – Szent Koronát tartó Gábriel arkangyal, illetve 
az 1929-ben a tér közepén elhelyezett szimbolikus síremlékmű, 
a Hősök országos emlékköve, Kertész K. Róbert és Lechner Jenő al-
kotása, amely felállításától fogva a háború áldozatainak és Ma-
gyarország szenvedéstörténetének központi emlékhelyévé vált. 
A tágabb világtörténeti kerethez hozzátartozott a Szépművésze-
ti Múzeum és a Műcsarnok építészeti stíluselemeiben görög, il-
letve római templomra utaló épülete; a tér közepe ekkor kapott 
szintén a klasszikus kultúrához köthető meandermotívumos bo-
rítást. A rendezvényeken a Szépművészeti Múzeum lépcsőjén a 
kormányzó, az államfők, a miniszterek, a diplomáciai testületek 
és az országgyűlés díszemelvénye kapott helyet, a Műcsarnok 
előtt helyezkedett el a főváros vezetésének tribünje.

A téralakítás legfontosabb eleme azonban az ideiglenes oltár-
építmény volt, amelynek pályázatán tizennégyen indultak, s vé-
gül a zsűri Lechner Jenő és ifj. Lechner Jenő pályaművét fogadta 
el. A főoltár a Háború és a Béke szobrai közé került, tizenöt mé-
teres magasságba, körülötte emelvény helyezkedett el 16 bíboros 
és 500 püspök számára. Itt kapott helyet a főpapi miséhez szük-
séges trón és a pápai delegáció tagjainak ülőhelye, a további ma-
gas rangú egyházi személyek a királyszobrok alatti félkör alakú 
tribünön foglalhattak helyet. Az építmény legmarkánsabb eleme 
a római Szent Péter-templom főoltárát díszítő Bernini-baldachin 
másolata lett, amely egy nyolcaddal kisebb volt, mint a római 
alkotás; az épület csúcsa, Gábriel arkangyalhoz igazodva, 40 
méter magasságba nyúlt fel. Az oltáremelvény alatt sekrestye, 
segélyhely, tűzoltó őrszoba és 16 telefonfülkével sajtóiroda, az 
emlékmű két oldalán álló két egyszerű modern toronyépület – 
amelyek jellegükben a korabeli világkiállítások építészeti meg-
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oldásait idézték – tömbjeiben a rendőrség és a rendezők mellett 
egy-egy rádióadó 8-8 szpíkerfülkével kapott helyet. Az oltárépít-
mény – vakolt jutavászonnal borított és kárpitdekorációkkal el-
látott faépítmény – díszítéséhez tartoztak a selyemmel hímzett 
magyar szentek ábrázolásai és az eucharisztiával kapcsolatban 
álló 28 szent képe. A Lechner állandó szobrász-munkatársa, Fü-
redi Richárd által készített angyalszobrok, valamint Szent Péter 
és Szent Pál jelvényei egészítették ki az együttest. Lechner Jenő 
terve kitért a szín- és fényhatásokra, és a királyszobrok karéjain 
lombfüzérekkel enyhítette a kőrészek rideg hatását.

Lechner Jenő kiválasztása egyben a kontinuitás hangsúlyozá-
sát is jelentette. Lechner már 1916-ban is fontos szerepet kapott 
a 20. század ezt megelőzően legnagyobb budapesti ünnepi ren-
dezvényének, IV. Károly koronázási ünnepségének díszítésében: 
1916-ban a Koronázási templomban Lechner készítette el a trón-
sátor és a főoltár baldachin terveit. Lechner a magyarországi re-
neszánsz építészet és a klasszicizmus kutatójaként munkáiban is 
a jellegzetes magyar motívumok és építészeti elemek kidolgozá-
sát tartotta szem előtt. Reprezentatív megbízásai közül – számos 
egyházi épület mellett – kiemelkedett a Szabadság téri Ereklyés 
országzászló kialakítása az akkoriban Klebelsberg Kunó mellett 
a kultuszminisztériumban dolgozó Kertész K. Róbert (aki nem 
utolsósorban az 1916-os koronázási ünnepség művészeti vezető-
je is volt) koncepciója alapján, Füredi Richárddal közösen. Lech-
ner Jenő készítette el (Rerrich Bélával együtt) a Kossuth térnek 
azt a rendezési tervét is, amelyre azután a 2011 utáni átalakítás 
hivatkozott.

A Hősök terén elhelyezett oltár szándékoltan időlegesen12 tu-
lajdonképpen az egész teret átformálta: szimbolikusan és való-
san is betömött egy történelmi hasadékot,13 megteremtve az il-
lesztéket a királyszobrok két karéja, illetve a Háború és a Béke 
allegorikus alakjai között. A magasba törő oltár egyben a Hősök 
országos emlékkövének, azaz a tér közepén akkoriban még néhány 
lépcsővel a mélybe vezető sírnak az ellenpontját is jelentette. A 
tér ünnepi felépítésének szimbolikája emlékeztethet két másik 
reprezentatív budapesti tér két világháború között kialakított 
szimbolikus struktúrájára: a Kossuth tér, illetve a Szabadság tér 
esetében Trianon után fontos szerepet kapott a halál és a feltá-
madás témáinak köztéri szobrok együtteséből kialakított ellen-
pontozása. A Szabadság téren röviddel a trianoni döntés után 
elsősorban Kertész K. Róbert kezdeményezése és koncepciója 
alapján kezdték kialakítani az irredenta emlékműegyüttest. A 
program, amelynek középpontjában 1928-tól az Ereklyés ország-
zászló állt, 1939-ig újabb elemekkel bővülve egyre világosabban 
állította szembe a magyar szenvedéstörténetet a magyar feltáma-

12 Az oltárt a lebontás után az épülő Szentlélek templomnak adták volna, de 
végül az építés meghiúsult.

13 Nem utolsósorban a szándékok szerint véglegesen felülírva a Tanácsköztár-
saság idején, 1919. május elsejére készített ünnepi díszítés emlékét.
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dás lehetőségével – 1938-ban ezt megtestesítve így állt a tér két 
oldalán a Magyar fájdalom és a Magyar feltámadás alakja. A Szabad-
ság tér a szobrok elhelyezésével – az Eucharisztikus Világkong-
resszus idején a Városligethez hasonlóan – szabadtéri templom 
formáját öltötte, ahol a rendszeres rituálék keretében a beszédek 
az Országzászló szószékéről hangzottak el. Szintén Kertész K. 
javaslata nyomán hasonló „trianoni” program rajzolódott ki a 
kortársak számára a Kossuth téren a harmincas évek folyamán, 
amikor „a magvető” Kossuth Lajos sokat bírált, gyászt kifejező 
alakjával 1937-ben Rákóczi lendületes lovas szobrát állították 
szembe. A nemzethalál és a feltámadás gondolatának szembeál-
lítása megjelent Hóman Bálint avatóbeszédében is: „Benne látjuk 
az élő nemzeti lelkiismeret, a nemzeti önbizalom, a nemzeti ál-
dozatkészség, a cselekvő nemzeti erő és az építő-nemzeti akarat 
jelképes megtestesülését, ami nélkül nincs nemzeti élet – vele el-
jön a feltámadás!”

A Hősök terének ünnepi kialakítása 1938-ban szintén a sír 
és az Oltáriszentség, a halál és a feltámadás húsvéti ellenpontját 
foglalta magába, s ezzel a szimbólumok nyelvén – a Kossuth és 
a Szabadság térhez hasonlóan –, mindenekelőtt a magyar hívek 
számára Trianonról is szólt. Tette ezt úgy, hogy az Euchariszti-
kus Világkongresszus valóban megőrizte politikamentességét, s 
ebben még a Bangha Béla jezsuita szerzetes által szerzett him-
nusz, a Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat negyedik vers-
szakának utalása sem jelentett nagyobb határátlépést: „István ki-
rály árva népe, te is hajtsd meg homlokod, Borulj térdre, szórd 
elébe minden gondod, bánatod!” Ugyanígy legfeljebb csak az 
utókor Trianon-kutatói számára bírt jelentőséggel, hogy Serédi 
Jusztinián 1937-es, az előkészületi évet megnyitó beszédében a 
„kis Magyarország” fordulatot használta,14 vagy hogy más em-
lékművek mellett a Szabadság téri négy Irredenta-szobor is kü-
lön megvilágítást kapott.

A Hősök tere ünnepi elrendezése átfogó szimbolikus áthal-
lásra mutathat rá. Az Eucharisztikus Világkongresszus egészé-
nek programja, szorosan összefonódva Szent István halálával és 
a Szent Jobb feltalálásával ugyanis sokkal inkább mutat hason-
lóságot a húsvéti ünneppel, semmint az áldozócsütörtökivel. A 
politikamentesség jegyében ez a gondolat nyíltan nem szerepelt 
az Eucharisztikus Világkongresszus beszédeiben vagy a tudósí-
tásokban – a magyarországi lapokból ebben az időben teljesen 
eltűnt a különben gyakori fordulat, a „magyar feltámadás”, s a 
kongresszus idején a feltámadás szó is szinte csupán Liszt Ferenc 
Krisztus oratóriumának (szombat esti) díszelőadása kapcsán 
bukkant fel. A rendezvénysorozat keretében a magyar történe-
lemhez is kapcsolt halál és feltámadás gondolata – amely a hétfői 

14 „A kis Magyarország 1938-ban átmenetileg valóban nagy, óriási, egyetemes 
kegyhellyé változik, ahová mintegy búcsút járnak a nemzetek, ahová eljön az 
egész világ…” (Idézi Ligeti Dávid: Trianon az Eucharisztia világünnepének 
fényében, 1938-ban. Trianoni Szemle, 2018. július-december, 225.)
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Szent Jobb körmenet lényegéhez is hozzátartozott – azonban a 
budapesti köztéri programokban is folyamatosan jelen volt, és 
ezzel a Trianonhoz kapcsolódó fájdalom és a feltámadásba vetett 
remény mégis az eseménysorozat fókuszába került. Az Eucha-
risztikus Világkongresszus programjának nemzeti vonatkozása 
a magyar kortársak többsége számára egyenrangú volt a nem-
zetközi jelentőséggel. Ezt igazolja többek között egy 1939-es idé-
zet: „A politikában, különösen a kommün óta, nagyon önérzetes 
magyarok vagyunk. Nagy magyar eseményeket, pl. a Liszt Fe-
renc-jubileumot, a Szent István-évet, az eucharisztikus kongresz-
szust, a Felvidék visszacsatolását nemzeti önérzetünk hatalma-
san, diadalmasan tette világraszólóvá.”15

Ez a program akkoriban a személyes és a kollektív képzelet-
ben egy új kezdet lehetőségét jelentette, s ezt Márai Sándornak 
a Szent Jobb körmenetről írt beszámolója is megidézte: „S mi-
kor a bíborosi mise végén megindul a Szent Jobbal a körmenet 
a Hősök tere felé, száz és százezer ember érzi, hogy a magyar-
ság örök útján mutatott utat ez a Kéz, amely tudott építeni, al-
kotni, büntetni, kenyeret adni, s megtanította imára kulcsolni és 
szerszámot markolni a magyar kezeket. (…) Egy világ figyel e 
pillanatokban a magyarság felé, s egy nemzet feleli ez áhítatos 
pillanatokban jelképpel és kiállással a világnak, hogy helyt áll 
a posztján, ma és kilencszáz éve, – posztján, mely sorsa, végze-
te és örök életcélja. Egy nemzet pillant ez ünnepélyes órákban 
ocsúdó reménykedéssel a jövő elé, történelmi feladatai felé.”16 
Bár a személyes emlékezetekben az 1938-as Eucharisztikus Vi-
lágkongresszus képe sokáig ragyogónak tűnhetett, a második 
világháború utáni évtizedekben a rendezvénysorozat történelmi 
emlékezete a Horthy-kor egynemű fogalma alá sorolva torzult 
vagy homályosult el – hasonlóan Trianon értékeléséhez. Az idő-
beli távolság alkalmat adhat nemcsak a múltat újrakeretező és a 
jövőre irányuló programok vizsgálatára, de jelenkori összefüg-
géseik felmutatására is.

15 Kertész Kálmán: Nyelvünk védelmében. In: Bangha Béla (szerk.): Magyar 
Kultúra. Társadalmi és tudományos szemle, 26. évfolyam, Budapest, 1939, 106.

16 Márai Sándor: A Szent Jobb kápráztató körmenete az Országháztól a Hősök 
teréig. Pesti Hírlap, 1938. május 31.


