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Világkongresszus Budapesten
ötven év távlatából (II. rész)

Az eucharisztikus kongresszusok megrendezésének gondolata a múlt század hetvenes
éveiben Franciaországban vetődött fel, ahol ebben az időben érte el tetőpontját az
antiklerikális radikalizmus. Egy jámbor francia hölgy, Emilie Tamisier kezdeményezte
ezeket a rendezvényeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy az egyre inkább elhatalmasodó
egyház- és vallásellenes áramlatok közepette a hivők ilymódon demonstrálják ország-világ
előtt ragaszkodásukat hitükhöz. Az ő buzgólkodásának eredményeképpen került megren
dezésre 188I-ben, a franciaországi Lille-ben, az első eucharisztikus kongresszus, ezt tíz
éven át - még mindig Franciaországban - újabb kongresszusok követték. Akilencvenes
évektől nemzetközivé, az egyetemes egyház ügyévé lett a mozgalom, és a kongresszusok
színhelye országonként, sőt kontinensenként változott. Hozzánk legközelebb 1912-ben,
Bécsben volt eucharisztikus kongresszus, szám szerint a huszonharmadik. Még kettő

került megrendezésre az első világháború előtt, az egyik Málta szigetén, a másik 1914-ben
Lourdes-ban, ez utóbbit már beárnyékolta a hamarosan kitörő világháború, azután majd
egy évtizedre megszakadt a kongresszusok sorozata. Jóval a háború után folytatódott
ismét a kongresszusok sora, és most már szabályos időközökben, kétévenként követték
egymást az ünnepi rendezvények. A helyszín kitűzése is jól tükrözte XI. Pius pápa
koncepcióját, amelyben fontos szerepet játszott az egész egyház megújításának szándéka
és a missziós gondolat. Amszterdam, Chicago, Dublin, Buenos Aires, Karthago, Sydney és
Manila voltak az egyes állomások, és ez utóbbin, mint várományos utód, jelentős

küldöttséggel képviseltette magát a magyar katolikus egyház is. Mikor pedig 1936
novemberében bizonyossá vált, hogy a sorrendben 34. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus színhelye 1938-ban Budapest lesz, a pápai döntés általános örömet keltett, és
várakozást is. A világi hatalom az ország nemzetközi tekintélyének, jó hírének gyara
podását, az egyház a tervezett Szent István év jelentős lelki gazdagodását, az egyház
társadalmi befolyásának növekedését, a hitélet föllendülését várta. Fönntartás vagy
ellenérzés csak a protestáns egyházak részéről nyilatkozott meg (~nem veszünk részt" 
jelentette ki RavaszLászló, a református egyház nagy tekintélyű püspöke), ezen azonban
az egyházak között akkoriban még általános intoleranciát, és a katolíkus sajtó egy részének
ellenreformációs hangulatkeltését figyelembe véve, nem csodálkozhatunk.

1936. november 30-án falragaszok jelentek meg az ország egész területén. A félív
nagyságú plakátokon a bal oldalon egy hatalmas kék kereszt volt látható, és mellette a
következő szöveg állt:

KA10UKUS MAGYAR TESTVÉREK!

A Gondviselés iránt érzett mélységes hálával és túláradó örömmel hozom tudomástokra,
hogy dicsőségesen uralkodó Szentséges Atyánk Budopestet jelölte ki az 1938-i XXXIV.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus színhelyéül, tekintettel azon körülményre,
hogy é d e s h a z á n k ebben az évben ünnepli Szent István elsó királyunk megdicsóült
halálának 900 éves jordulóját.A pápa Őszentségenek döntése töltse el lelkesedéssel
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minden katolikus szívét, sőt, minden magyar testvérünkét is, felekezeti különbség nélkül,
hiszen ez nemzetünk rendkívüli megbecsülésétjelenti.

E páratlanul nagyszeru, nemzeti életünkben talán s o h a t Ö b b é vissza nem térő

alkalom azonban azt a kötelességet rója vállainkra, hogy ezt a kettős szentévet az öt
világrész közel 400 millió katolikusának feszült figyelme mellett a lehető legnagyobb
odaadással és készséggel szolgáljuk és segítsük teljes diadaláig.

Szeretettel kérem azért a katolikus hívek, az egész társadalom és valamennyi magyar
tényező egyöntetű támogatását, hogy ebben az Isten ellen pártot ütő korban mi
mutassuk me$ minél méltóbb~Európa hódolatát a köztünk valósággal jelenlevő Krisztus
iránt, aki az Ut, Igazság és az Elet.

Esztergom, 1936. Szent András apostol ünnepén.

Dr. sERÉn! ]USZl1NIÁN
bíbornok, hercegprímás

A hercegprímás felhívását már eddig is jelentős előkészületi munka előzte meg. A
püspöki kar ugyanis úgy határozott, hogy függetlenül attól, hogy a magyar egyház
megkapja-e a nemzetközi eucharisztikus kongresszus rendezési jogát, az 1938-as Szent
István évben nemzeti eucharisztikus kongresszust is rendeznek. A kettős ünnepségsoro
zat szervezésével az Actio Catholicát bízta meg. Ennek megfelelőenaz A.C-ben, amely az
egykori Katolikus Népszövetség helyén, a budapesti belvárosi ferences rendház udvari
szárnyában székeit, már 1936 nyarán kijelölték és berendezték az ünnepség leendő

központi szervezö irodáinak helyiségeit, és ideiglenes előkészítő bizottság is alakult. Így
azután, rnikor a pápai döntés megérkezett, és a prímás felhívása is elhangzott, már nem
volt más hátra, mint a végleges előkészítő szervezet létrehozása. A munka zömét az
irodában, Mihalovics Zsigmond A. Cr-ígazgatő és Bangha Béla jezsuita páter irányításával,
kitűnő szakembergárda végezte, olyan jól, hogy a kongresszus zavartalan lebonyolítása, az
ünnepségek rendje és szépsége általános elismerést váltott ki.

Amikor az előkészítő bizottság megalakult, mindenekelőtt két kérdésben kellett
döntenie. Az egyik, hogy mi legyen a kongresszus jelszava,ami azután minden propaganda
kiadványra, plakátra rákerül. Itt könnyű volt a döntés, a Bangha Béla által javasolt
"Vinculum caritatis", az Eucharisztia "a szeretet köteléke", mindenkinek tetszett. Már
sokkal nehezebb volt eldönteni a másik alapvető kérdést, a kongresszus helyszínét. Nyolc
évvel korábban, amikor a katolikus sajtóban előszörvetődöttfel a Budapesten rendezendő
eucharisztikus világkongresszus gondolata, még magától értetődővolt, hogy a rendezvény
legalkalmasabb színhelye a Vérmező lehetne, hiszen a század elején, 1905-ben már
rendeztek ott nemzeti eucharisztikus kongresszust. 1937-ben azonban a Vérmező már
nagyon elhanyagolt állapotban volt. Bozótos gaz verte fel. Látványosabb és reprezentatí
vabb helyszínt kerestek, s ehhez szinte kínálta magát a Hősök tere. Rövid számolás után
azonban kiderült: a Hősök terén a legszorosabban is legfeljebb 40 ooo embert lehetne
elhelyezni, itt pedig több százezres tömegekkel kellett számolni. Ekkor jött a mentö ötlet,
hogy a városligeti tó vizét le lehetne ereszteni, és a csupaszon maradt betonteknőben
250 OOO ember számára is van hely. A helyszín mellett szölt, hogy a közelben ott állt még
az eredetileg a Budapesti Nemzetközi Vásárok céljára épült (majd a második világhá
borúban elpusztult) Iparcsarnok, a fővárosnak akkor legnagyobb befogadóképességű

csarnoka. Ez volt kiszemelve a kongresszus ünnepi csarnokául, amelyben a különbözö
tematikájú nemzetközi gyűléseket tartották.

Az 1937-38-as évek fordulóján tehát elkezdődött a szervezés. Meghirdették a
tervpályázatot a Hősök terén felállítandó központi főoltárra.Aztán fokozatosan megindult
az egyes bizottságok munkája. A belföldi propaganda bázisai a püspöki székhelyeken
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megalapított, az eucharisztikus világkongresszust előkészítőegyházmegyei bizottságok és
az általuk irányított egyházközségi bizottságok voltak. A külföldi propaganda is elsősorban
a világegyház egyházmegyéihez fordult, de a szükséges címanyag megszerzésében
jelentős segítséget nyújtott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Állandó Bizott
sága, amelynek vezetői,Thomas Heylen namuri püspök és Henri Yanville gróf többször is
ellátogattak Magyarországra. A külföldi propaganda terén nem is az volt a gond, hogy ki
mindenkit lehet és kell meghívni a kongresszusra, hanem inkább az, hogy az egyre
feszültebbé váló nemzetközi légkörben ki tud majd eleget tenni a meghívásnak. A
legproblematikusabb a német katolikusok részvétele volt. 1937 elején, az ez ügyben
folytatott tárgyalások nyomán még úgy festett, ha korlátozott számban is, de eljöhetnek
Pestre. A német katolikus egyház helyzete azonban, a Vatikán és a Német Birodalom
között érvényben lévő konkordátum ellenére, olyan gyorsasággal romlott, hogy a pápa
kényszerítve érezte magát, hogy kiadja Mit brennender Sorge (Égő aggodalommal)
kezderű - korábban már emlitett -, a nemzetiszocializmust elítélő körlevelét. A Hitler
kormány ez után végérvényesen megtiltotta a németek részvételét a kongresszuson, és
amikor 1938 márciusában bekövetkezett az Anschluss, a tilalom már Ausztriára is
kiterjedt, noha előzőlegnagyszámú osztrák zarándok volt már bejelenrve. Nem kis gond
volt az sem, hogy az úgynevezett utódállamok, Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia
katolikusai eljöhetnek-e a kongresszusra. Az előkészítő bizottság azonban az ezekbe az
országokba küldött meghívókban külön is garantálta, hogy a kongresszus politikamentes
lesz, és nem hangzik el semmiféle revíziós propaganda. Ennek meg is lett az eredménye, és
a szomszéd államok hatóságai sehol sem gördítettek akadályt a zarándokok utazása dé.
1937 februárjában kezdte meg munkáját a sajtóiroda, amelynek e sorok írója kezdettől

munkatársa volt. Keretében Közép-európai Katolikus Kurir néven önálló hírlaptudósító
ügynökség is alakult. Kitűnő fordítógárda állt rendelkezésünkre, és az ő munkájuk
segítségével az iroda hetenként öt nyelven küldte szét a világ katolikus sajtójának és a
nemzetközi sajtó vezető orgánumainak a kongresszus előkészületeiről beszámoló
információkat.

Hatalmas munkát végzett a hitbuzgalmi bizottság, és annak is első albizottsága, az ún.
csoportbizottság, amelynek feladata a kongresszus tényleges lelkipásztori, hitéleti
előkészítésevolt. A csoportbizottság névleges elnöke József Ferenc főhercegvolt, igazi
motorja, fáradhatatlan szervezöje viszont az a papi ember, aki megérdemli, hogy a neve
külön megemlíttessék. Strecke Emő, a csoportbizottság főtitkáravolt ez, aki nevét később
a kissé szokatlanul hangzó S'igmond Ernőre magyarosította. Egyike volt a legbuzgóbb
lelkipásztoroknak, akikkel valaha találkoztam. "Nagy askéta" - mondta róla tréfásan
egykori hittanárom. Szabó Imre, a későbbi püspök és esztergomi apustoli kormányzó, aki
jó barátja volt. De nemcsak aszkéta volt, hanem nyájas, szelíd és ugyanakkor páratlan
energiájú ember, aki egész életét fenntartás nélkül a hivatásának szeritelte. Az ő és
munkatársainak apostoli munkája nyomán olyan lelkiéleti föllendülés következett be
másfél év alatt, amire évtizedek óta nem volt példa Magyarországon. Mint mindenröl,
statisztikai adatok készültek persze erről is, a lelkigyakorlatok, triduumok, missziók
ezreiről. az áldozások tízmillióiról.

1938 kora tavaszán váratlan esemény borzolta fel a kedélyeket az előkészítő bizottság
ban. Egy erélyes föllépésü, fiatal monsignore érkezett Rómából, azzal a hivatalos
megbízással. hogy ellenőrizze: minden rendben van-e az eucharisztikus kongresszus
előkészítésénél. A munkáját nagyon lelkiismeretesen végezte, nemcsak az előkészítő

bizottság irodahelyiségeit látogatta végig, hanem sorra járta mindazokat a helyszíneket is,
amelyeken valamilyen rendezvény volt tervezve. Mikor a legfőbb ünnepségek színhelyére,
a Hősök terére került sor, és elmagyarázták neki, hol lesz és milyen lesz a központi oltár, és
hol fog elhelyezkedni a hívősereg, a monsignore kijelentette: ez valóhan nagyon szép tér,
de az eucharisztikus kongresszus helyszínéül egyáltalán nem alkalmas. Könnyű elképzel-
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ni, mekkora volt az izgalom, és többnapos gyüszködés, és a hercegprímás személyes
intervenciója kellett, hogy az eredeti terv megkapja a jóváhagyást.

A fiatal római ellenőr jól látta meg, amit voltaképpen kifogásolt, tudniillik, hogy a
hívősereg .itt két élesen elválasztott részre fog szakadni, a kettő közt semmiféle
kommunikáció sem lehetséges, részben a jelentős színtkülönbség miatt, részben pedig
azért, mert a helyszűke következtében egészen más útvonalakon kell őket oda és
elvezetni. Azt már a genius loci, a hely szelleme és adottsága hozta magával, hogy ebből a
kettéválasztásból szükségképpen afféle első- és másodosztályú elhelyezés lett, az elsön,
azaz a Hősök terén kapott helyet mindenki, aki akár az egyházban, akár a társadalomban,
ahogy mondani szokás, nszámított", míg a tö fenekén az úgynevezett negyszeru hívő nép".
Persze nem volt ebben semmiféle szándékosság. A részben valóságos, részben jelképes
szakadékot a mégoly szellemesen és reprezentatívan megtervezett központi oltár sem
tudta teljesen áthidalni, noha erre megvolt a szándék. Az oltár úgy épült rá a millenniumi
emlékműre,hogy összekötötte, és a Hősök tere felől nézve részben el is takarta a két ív
alakú szoborgalériát. A galériák túlsó oldalán kiszélesedett, és a városligeti tó felől az
emlékműből úgyszólván semmi sem látszott. A galériák teteje fölött, több mint tíz méter
magasban hatalmas platót alakítottak ki. A platót magas vaskorlát vette körül és több mint
kétszáz ember számára volt rajta hely. Középen emelkedett a baldachinos főoltár,

amelynek fölépítménye pontos másolata volt a római Szent Péter székesegyház főoltára

fölött emelkedő, Bernini-féle csavart oszlopos baldachinnak. Az oltár két oldalán
sorakoztak a bíborosok trónusai. Az oltárépítmény tó felőli oldalára került a két, kifelé
emelkedő, hat részre tagolt, egyfordulós, széles, bíbor szőnyeggel borított lépcső,

amelyek a platóra vezettek Az egész épületet a két végén egy-egy négyszögletes, modem
templomtoronyra emlékeztető, tízemeletes toronyépület zárta le. Az egyiknek legfelső

helyiségében volt elhelyezve a tűzoltóság és a rendőrség figyelőállása, a másik torony
legfelsőemeletén volt berendezve a rádiós és a - ma úgy mondanánk - díszpécsérhe
lyiség. Innen az egész terület jól belátható volt. Ide futottak be az egész területen felállított
hangszerök vezetékei. Innen mondták el, vagy magyarázták ei azt, ami az oltárplatón
történik. Innen szólították fel a híveket éneklésre, vagy játszották be a szünetekben
lemezről, fölváltva, a kongresszus himnuszát, vagy a Christus vincit, Christus regnat,
Christus imperat szövegű himnuszt.

1938. május 23-a hétfői napra esett. Ezen a napon kora hajnalban érkezett meg
Magyarországra az eucharisztikus kongresszus pápai legátusának, Eugenio Pacelli bíboros
államtitkárnak különvonata. A bíboros tíztagú kísérettel érkezett. A küldöttség rangban
utána következő tagja Giovanni Battista Montini, az államtitkárság protokollfőnökevolt.
Ily módon egyszerre két jövendő pápa, a későbbi XII. Pius és VI. Pál volt egyidőben

vendége a magyar fővárosnak. A legátust legelőször Nagykanizsán üdvözölték Zala
vármegye vezetői, majd Székesfehérváron újabb ünnepélyes fogadtatásra került sor. Itt
gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi miniszter köszöntötte latin nyelven a magas
vendéget. Miután előzőleg a különvonat Kelenföldön is megállt egy percre, a hivatalos
fogadtatásra a Keleti pályaudvar csarnokában került sor. Itt Horthy Miklós kormányzó
személyesen várta a pápa legátusát. Jelen volt a magyar katolikus egyház feje, Serédi
Jusztinián bíboros hercegprímás, továbbá Imrédy Béla miniszterelnök vezetésével az
egész magyar kormány, a felsőház és a képviselőház elnöke, a főpolgármester és
természetesen Angelo Rotta pápai nuncius. A kölcsönös üdvözlések után, a várócsarnok
ból kilépve, most már a magyar főváros földjén, Szendy Károly, Budapest polgármestere
köszöntötte a bíborost, aki ezután a kormányzó kíséretében a budavári koronázó
templomhoz hajtatott. Itt a kormányzó elbúcsúzott vendégétől,s a bíboros a templomba
ment kíséretével. Itt volt a hivatalos egyházi fogadtatás. Montini prelátus fölolvasta az
ilyenkor szokásos pápai brevét, majd a magyar prímás mondott beszédet, amire a legátus
válaszolt. Pacelli bíboros, akit, mint láttuk, államfőnek kijáró tiszteletadással fogadtak,
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ezután szálláshelyére. a királyi palotába hajtatott, s ott vendéglátó házigazdájának, a
kormányzónak egy Messaggio papalet - pápai üzenetet - nyújtott át.

A legünnepélyesebb fogadtatás persze a pápai legátust illette meg, de ezekben a
napokban nem volt percnyi pihenője a különböző fogadó bizottságoknak, hiszen magas
rangú egyházi dignitáriusokkal az élükön, a világ minden tájáról özönlöttek a zarándokok
Bár nagyon hiányoztak a németek, és a többi országból is - főleg a tengeren túlról - csak
mintegy feleannyian jöttek el, mint akik jöveteli szándékukat bejelentették, azért mégis
mintegy félszázezer külföldi zarándok volt Budapest vendége 14 bíboros (köztük nyolcan
országukprímásai, vagy legmagasabb rangú főpapjai),48 érsek és 194 püspökvezetésével.
Hozzájuk csatlakoztak a részben fővárosi, részben vidéki magyar résztvevők, mintegy
negyedmillióan.Jelentősvolt a sajtó érdeklődése is, az állandóan Budapesten dolgozó 130
külföldi tudósítón kívül további 165 külföldi tudósító kérte akkreditálását.

Nagy volt az aggodalom ezekben a napokban Budapesten. Hétfőn délben hirtelen
beborult az ég, jeges szél kíséretében esni kezdett, azután két napon át úgyszólván
megállás nélkül zuhogott az eső. Keddre csak egy ünnepi ülés volt tervbe véve este a
városligeti ünnepi csarnokban, ami a rossz idő ellenére is zsúfolásig megtelt. A pápai
legátus hivatalos világi köszöntésére került itt sor. A gyűlés szönokaí Kánya Kálmán
külügymíníszter, Szendy Károly polgármester és gróf Zichy János voltak, akiknek szavaira
Pacelli bíboros válaszolt. Szerdán reggel a Szent István bazilikában volt ünnepi mise és a
Vigadóban katolikus értelmiségi gyűlés.Délben végre elállt az eső, és így délután, a Hősök
terén, zavartalanul meg lehetett tartani a 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
megnyitó ülését. Az ünnepi megnyitón a kormányzói házaspárral és a Habsburg
főhercegekkelaz élén az egész hivatalos Magyarország megjelent. Miután itt mindenki
elfoglalta helyét, Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök lépett a szónokok számára a
Hősök tere felőli oldalon a korlát mellett fölállított asztalhoz, és fölolvasta azt a latin
nyelvű bullát, amellyel XI. Pius pápa Eugenio Pacelli bíboros állam titkárt, személyes
legátusként, a budapesti eucharisztikus kongresszus szent cselekményeinek vezetésével
megbízta. Ezután Serédí Iusztiníán hercegprímás rnondta el, előbb latinul, majd magyarul,
megnyitó beszédét. Majd Hóman Bálint tárcanélküli miniszter és 1110mas Heylen püspök,
az eucharisztikus kongresszusok állandó bizottságának elnöke beszélt. Végül Pacelli
bíboros ünnepi beszéde hangzott eJ. Este a kormányzó a királyi palotában vacsorát adott a
bíboros legátus tiszteletére, hivatalosak voltak rá a legátus kiséretén kívül a Budapestre
érkezett bíborosok és a kormány tagjai.

Május 26-a - áldozócsütörtök napja abban az évben - megkapó ünnepséggel
kezdődött,A központi oltárnál zajlott le a gyermekek miséje és közös áldozása. Több órán
át tartott az oltáriszentség kiszolgáltatása a mintegy 150 OOO áldozónak. Délben a Szent
István bazilikában volt a papság részére eucharisztikus gyűlés, délután az ünnepi
csarnokban tartották meg az első nemzetközi gyűlést,amelynek, Tóth Tihamér bevezetője
után, tizenhárom, a világ minden részéből (Európa, Latin-Amerika, Ausztrália) érkezett
szónoka volt. Ugyanezen a napon este került sor a kongresszus leglátványosabb
rendezvényére. az esti hajós körmenetre. A magyar folyami flotta hat hajója, négy nagy
személyszállító és két csavargőzössorakozott föl. Mindegyiket lámpafüzérek díszítették.
Külön egy-egy hajón foglaltak helyet az egyházi dignitáriusok, a világi előkelőségek,

miniszterek, diplomaták és végül az apácák. Asort a legnagyobb, a Szent István gőzös zárta.
Ezen helyezték el, egy külön erre a célra készített óriási monstranciában az eucharisztiát,
amit előzőleg,apácák sorfala között, körmenetben hozott a legátus a bazilikából az Eötvös
térre, ahonnan a folyami körmenet elindult. Pacelli bíboros végig ott térdelt a
monstrancia előtt. A hajós körmenet egész ideje alatt reflektorok kék és fehér sugarai
koronázták a Gellérthegyet. majd a körmenet végén, a Gellérthegyen káprázatos tűzijáték

fejezte be az emlékezetes látványt nyújtó rendezvényt, amelyet a két parton a zarándokok
százezrei néztek végig.
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Május 27-én, pénteken a Hősük terén a katonák, frontharcosok és hadirokkantak
számára pontifikált nagymisét Pierre Gerlier lyoni bíboros érsek Ugyanabban az időben a
Szent István bazilikában görög szertartású szentmise volt a keresztény egységért.
Szakosztályi üléseket is tartottak aznap a missziók, az ifjúság, a Katolikus Akció és a család
problémaköréről.Délután rendezték a második nemzetközi gyűlést az ünnepi csarnok
ban. Itt Irnrédy Béla miniszterelnök volt az első szönok, majd George Audolent blois-i
püspök és Hlond bíboros, Lengyelország prímása beszélt. A napot a központi oltárnál a
férfiak éjszakai szentségimádása és Goma y Thomas bíboros toledói érsek éjféli miséje
fejezte be.

Május 28-án, szombaton a kongresszus harmadik napja az egyház egységéért mondott
szentmisékkel kezdödön. A szakosztályi ülések a leányifjúság, a hitterjesztés és a falu
problémáit tárgyalták meg. Este díszelőadás volt az Operában, ezúttal is a kormányzói
házaspár, a bíboros legátus és ugyanazoknak az egyházi és világi notabilitásoknak
jelenlétében, akik eddig az események főszereplői voltak (liszt Ferenc Krisztus
oratóriumát adták elő.) Akik kiszorultak az Operából, elmehettek a Nemzeti Színházba,
ahol Calderon híres misztériumjátéka, a Világszínház került előadásra.

Május 29-én, vasárnap már búcsúzott a kongresszus. Kora reggel az ünnepi csarnokban
még megtartották az agrárifjúság díszgyűlését a Katolikus Legényegyletek Országos
Titkárságának - ennek rövidítése volt a már említett KALOT - rendezésében. Innen
együtt vonultak át a központi oltárhoz, ahol Eugenio Pacelli bíboros legátus pontifikálta a
nagymisét. A külsőségek ismét a legünnepélyesebbek voltak Jelen voltak: a kormányzó
felesége és a kormány katolikus tagjai. Ott volt továbbá minden főpap, aki a kongresszus
vendége volt. A papság ezúttal is a Vajdahunyad várában gyülekezett. A mise végén P.
Bangha Béla lépett a mikrofonhoz, és bejelentette, hogy a vatikáni rádió közvetítésével a
Szematya személyesen fog a kongresszus résztvevőihez szólni; és a sok hangszóróban
valóban megszölalt XI. Pius pápa eleinte kissé törődött, de később felerősödötthangja,
üdvözölte a kongresszust, és áldását adta minden résztvevöre és a magyar népre. A
kongresszus befejező ünnepi aktusára vasárnap délután került sor. Eucharisztikus
körmenet vonult a Szent István bazilikától a Hősök teréig, amelyben az egyházi
dignitáriusokon és a közéleti előkelőségekenkívül ott vonultak zászlóik alatt a hazai és
külföldi szervezett csoportok is.

Május 30-a, a hagyomány szerint a Szent Jobb megtalálásának emléknapja volt ezúttal a
Szent István emlékév megnyitásának napja. A reggeli órákban a Szent Jobb ereklyét az
ország akkoriban legmagasabb rangú bíróságának, a Kúriának Kossuth Lajos téri
palotájába vitték, majd később az Országház épülete előtt fölállított szabadtéri oltár
mellett, külön emelvényen helyezték el. Az oltárnál Pacelli bíboros mondott szentmisét. A
mise után körmenetben vitték át a Szent Jobbot a Hősök terére, ahol ismét a kormányzó, a
kormány, a magyar közjogi méltóságok és tíz vendég bíboros jelenlétében nyitották meg a
Szent István emlékév ünnepségeit. Pacelli bíboros mondott itt könyörgést, majd a Szent
Jobbot a Jáki kápolnában helyezték el ideiglenesen. A bíboros legátus, ünnepélyes
búcsúztatás után, május 31-én, kedden utazott el.

A Szent István emlékév legfontosabb rendezvénye a Szent Jobb országjárása volt. Ez
annál inkább is figyelemre méltö eseménynek számított, mert az országalapító király
ereklyéje közel kétszáz év óta nem hagyta el örzésí helyét, Budapestet. Most azonban
lehetövé akarták tenni, hogy az ország egész lakossága tiszteleghessen legbecsesebb
ereklyénk előtt.AMÁvkülönleges naranyvonatot" szerelt össze erre a célra. Amozdonyon
kívül három vagonból állt. A középsőnek, amelyben külön kiképzett és rögzített állványon
az ereklyetartó állt, üvegfala volt. Így a tisztelegni kívánók azokon az állomásokon is
láthatták a Szent jobbot, ahol a vonat csak rövid időre állt meg, vagycsak lassított. Az első

és harmadik kocsiban az egyházi kíséret és a koronaőrség egyenruhás tagjai foglaltak
helyet. Első útját azonban hajón tette meg az ereklye. Ekkor Esztergomba ,?tték. Az
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országjárás főbb állomásai: Székesfehérvár, Nagykanizsa, Pécs, Győr, Pannonhalma,
Szombathely, Veszprém, Kalocsa, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc voltak. Persze
az aranyvonat sok közbeeső állomáson is megszakította hosszabb vagy rövidebb időre

útját. Valamivel több mint egy hónapon át tartott az országjárás. Augusztus 20-án a
szokottnál is nagyobb pompával tartották meg a budavári Szent Jobb körmenetet. (Az
ereklye állandó örzésí helye akkoriban a Mátyás templom volt.) Még a Szent István nap
előtt, augusztus l8-án Székesfehérváron tartott együttes ülést az országgyűlés két háza,és
itt ünnepélyes keretek között fogadták el a .Szent István dicső emlékének megörökíte
séről" szóló 1938:XXXm. törvénycikket. A Szent István évi ünnepi megemlékezéseknek,
ezen a törvényen kivül, talán még maradandóbb alkotása az a három nagyméretűvastag
kötetből álló .Szent István emlékkönyv" volt, amely dr. Serédi Jusztinián szerkesztésében
és a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg. Az akkor legnevesebb
történészgárda írta meg benne, amit a szent királyról és koráról 1938-ban tudni lehetett.

Újraolvasva mindazt, ami nem a szertartások keretében, hanem a különböző üléseken
hangzott el, bizony némi hiányérzet tölti el az olvasót. Kezembe került egy Ausztriában, a
Prugg Verlag kiadásában és Benkő Antal szerkesztésében megjelent "Eukarisztikus
Emlékkönyv" a budapesti kongresszus évfordulójára. Ebben olvasható Pedro Arrupe
jezsuita generálisnak a philadelphiai 41. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson
elhangzott ,,Az eucharisztia és az éhínség" című előadása. Még csak hozzá hasonló ilyen
megnyilatkozás sem hangzott el annak idején Budapesten. Természetesen nem a
szentbeszédekre gondolok, azok szépek, gondolatgazdagok voltak, a bíboros legátusé a
legmagasabb szintű, nemes lelkipásztori retorika mesterműve.Az előadók legtöbbjére a
politikai vagy társadalmi pozíciója miatt esett a választás. Volt ugyan szellemi és művészeti
előkészítő bizottság is, de a magyar szellemi és müvészeti életnek olyan katolikus
reprezentánsai, akikkel ország-világ előtt büszkélkedhettünk volna, egyáltalán nem, vagy
alig jutottak a kongresszuson szóhoz. Nem jutott szöhoz a magyar teológiának két olyan
nemzetközileg elismert nagysága, mint Schütz Antal és Horváth Sándor, holott kettőjük
közül Schütz Antal még szuggesztív előadó is volt. Senkinek sem jutott eszébe, hogy
meghívja Sík Sándort, akár mint költöt, akár mint az ifjúság egyik legjelentősebb szellemi
irányítóját. Hiányzott Harsányi Kálmán, és az életművének minden későbbi vitatottsága
mellett is akkor óriási népszerűségnek örvendő Mécs László. Mindenki tudott a
világnagyság Kodály Zoltán hitbeli elkötelezettségéről,mégsem kérte senki sem tőle,

mondjuk, egy kongresszusi mise megkomponálását. Nem jutott szöhoz Bárdos Lajosés az
ő és társai által megindított és vezetett kórusmozgalom, aminek pedig szintén nagy híre
volt már akkor.

Ez a néhány észrevétel nem azért hangzott el, hogy az ötven év előtti legendás hírű

napokat beárnyékolja. Azok a névtelen százezrek, akik alázatos hittel és buzgalommal
vettek részt ezeken az ünnepeken, olyan lelki gazdagodásban részesülhettek. ami talán
erőt adott nekik a nagyon hamarosan bekövetkező, súlyos megpróbáltatások elviselé
séhez.
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