
MADARASSY WALTER  
ÉS AZ 1938-BAN TARTOTT XXXIV. 
NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUS 
A Budapesten 1938. május 25–29. között tartott 
XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
eseményeire a mai napig emlékezetes, impozáns 
külsőségek között került sor.1 Eleinte úgy látszott, 
hogy a német katolikusok is részt vehetnek a ren-
dezvényen. Mivel azonban XI. Piusz pápa 1937-ben 
kiadott enciklikájában bírálta a nemzetiszocializ-
mus egyház- és vallásellenes intézkedéseit, Hitler 
megtiltotta a német állampolgárok részvételét a bu-
dapesti eucharisztikus kongresszuson. A tilalom 
az 1938. márciusi Anschluss után természetesen az 
osztrákokra is kiterjedt.2 Az eseményen, a magyar 
klérus mellett, külföldről így is 14 bíboros, 48 ér-
sek és 197 püspök vett részt.3 A Vatikánt pápai le-
gátusként Eugenio Pacelli bíboros (a későbbi XII. 
Piusz pápa) képviselte.4 Bár a kongresszus — jel-
le génél fogva — kifejezetten katolikus jellegű volt, 
sike rült azt nemzeti eseménnyé emelni, amihez hoz-
zá járult, hogy az Eucharisztikus Kongresszushoz 
kapcsolódóan nyitották meg Budapesten az 1938-
as Szent István-évet. Az alapos szervezőmunka 
meghozta gyümölcsét: a többnapos egyházi ren-
dezvénysorozaton hívők százezrei vettek részt — 
minden szervezési probléma nélkül. Még a Ma-
gyarországgal kifejezetten ellenséges érzületű ál-
lamok — Románia, Csehszlovákia — diplomatái 
is elismerően szóltak az eseményről. A rendezvény -
sorozatot semmilyen, hazai keresztény felekeze-
tek közötti ellentét nem zavarta meg.5 

A kongresszus jelképéül szolgáló jelvény ter-
vezésére 1937-ben kiírt pályázatot Madarassy Wal-
ter (1909–1994) nyerte meg.6 A művész eredetileg 
Machovits néven született, de művészként már 
a Madarassyra magyarosított családnevén lett is-
mert. 1923-ban az Iparrajziskolában, 1924–1928-
ban a budapesti Országos Magyar Királyi Ipar-
művészeti Iskolában kezdte tanulmányait. Ezt 
követően 1928–1932 és 1934–1936 között a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola díszítőszobrász szakán 
tanult, mesterei Fülöp Elemér, Mátray Lajos, Si-
may Imre, Reményi József és Szentgyörgyi István 
voltak.7 Első éremmegbízását 1928-ban kapta, 
1930-tól kiállító művész. 1932–34-ben római ösz-
töndíjas,8 majd 1938-ban tanulmányúton járt 
Olaszországban. Főként éremművészként és 
kisplasztikusként tett szert hírnévre, élete során 
több mint ötszáz érmet és plakettet készített. 

A művész stílusa az 1930-as években a római 
iskola letisztult, modern törekvéseit9 követte. 
A kong resszusra tervezett jelvényen az Eucha-

risztiára, azaz az Oltáriszentségre utaló áldozati 
kehely és a Krisztus testét jelképező ostya látha-
tó, háttérben a Lánchíddal, alatta a Dunát jelké-
pező stilizált hullámvonallal. Az ostyán a Krisz-
tus-monogram, az egybecsúsztatott XP látható. 
A kehely peremén váltakozó görög A és Ω betűk 
ugyancsak Krisztusra utalnak.10 Félkörben fönt az 
XXXIV. CONGRESS EVCHARISTIC INTERNAT, 
alul a BVDAPEST 1938 felirat olvasható. 

Madarassy alkotása a budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus hivatalos jelképe volt, amelyet a val-
lás- és közoktatási miniszter 1937. június 21-én kelt 
1.600/1937. VKM rendelete jogszabályi védelem-
ben részesített. Így a jelvényt vagy annak bármely 
változatát csak a kongresszus Előkészítő Bizottsága 
engedélyével lehetett elkészíteni és forgalmazni.11 
(A jelvények nagy részén ezért szerepel a hátol-
dalon a TÖRV. VÉD. felirat.) A 30, illetve 22 milli-
méter átmérőjű méretben gyártott jelvények kü-
lönböző anyagból és kivitelben készültek. Több 
változaton a budapesti Ludvig cég jelzése látható. 
Érdekesség, hogy a zománcozott kivitelű, kék szí-
nű jelvények némelyikén a kehely fölötti ostyán a 
XP helyett az IHS felirat látható (utóbbi rövidítés 
szintén Jézusra vonatkozik). Az egyszerű bronz-
jelvényből 839.565, az áttört kivitelűből 33.925, a zo-
máncosból 69.700 példánykelt el.12 

A jelvényt forgalmazták 42×135 milliméteres mé-
retű kartonpapír-lapra rögzítve is. Ennek közepén 
a Madarassy tervezte 30 milliméteres jelvény volt 

rögzítve, míg fölötte a jelvény azonos méretű, arany-
színű dombornyomásos képe. A papírcsík alsó ré-
szén latin szöveg: Corpus Domini / nostri Jesu Chris-
ti / custodiat animam / tuam in vitam / aeternam. Amen.13 
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A kongresszusra kétoldalas emlékérmet is ki-
 adtak. Az 55 milliméter átmérőjű, bronzból vert ér-
mek a Magyar Királyi Állami Pénzverdében ké-
szültek, a Kongresszus Előkészítő Bizottsága 
megrendelésére.14 Az előlap megegyezik az Eu-
charisztikus Kongresszus jelvényén látható ábrá-
zolással. A hátoldalon a Szent Jobb képe látha-
tó. A körirat Szent István halála kilencszázadik 
évfordulójára utal: NONVM CENTENARIVM S. 
STEPHANI REGIS HVNGARIAE 1938. (A Szent Ist-
ván halála 900. évfordulójára meghirdetett szent -
évet 1938. május 30-án, az Országház előtti téren, 
Horthy Miklós kormányzó, Pacelli bíboros és Se-
rédi Jusztinián hercegprímás jelenlétében tartott 
szentmise keretében nyitották meg.15 Az érmet te-
hát az 1938-as kettős szent év tiszteletére adták ki.) 
Készült néhány 102 milliméteres átmérőjű érem is.16 
Nagyobb példányszámban gyártottak 20 milli-
méteres, láncra akasztható kétoldalas érmet is,17 
bronz és ezüstfém színváltozatban, felül füllel, ben-
ne kis karikával. A 20 milliméteres kis éremnek van 
egyoldalas — csak az Eucharisztikus Kongresszus 
jelképét ábrázoló — fül nélküli, jelvényként vi-
selhető változata, a hátoldalára forrasztott tűvel. 

Különlegességnek mondható, hogy a jelvény-
nek készült egyedi, bronzlemezből préselt, 70,5 mil-
liméteres átmérőjű, gépkocsi hűtőrácsára szerelhető 
változata is. A rögzíthetőség céljából a jelvényt két-
oldalt egy-egy, középen kilyukasztott kis füllel lát-
ták el (a fülekkel együtt 80 milliméter a legnagyobb 
átmérő). Érdekesség, hogy amíg a jelvények felirata 
pontosan megegyezett az érem előlapjával, a gép-
járműre szerelhető változatnak módosult a szövege 
is: a felső sorban lévő XXXIV. CONGRESS EVCHA -
RISTIC INTERNAT szöveg alá félkörívben az 
AV TO TOVRING SERVICE felirat került. A gépkocsi 
hűtőrács-jelvény módosított feliratának elrende-
zése harmonikus, az utólagos betoldás nem bon-
totta meg az eredeti körirat esztétikus megjelené-
sét. A módosított szöveg műszaki segítségnyújtásra 
utal. Feltehetőleg a Budapestre gépkocsival érke-
zőknek nyújthattak önkéntesek segítséget, akik ez-
zel a kis táblával jelölhették közreműködő jelle-
güket. Arra vonatkozóan nincs adat, hogy a 
művész személyesen maga közreműködött-e a kü-
lönleges változat kialakításában18 

A fenti autós hűtőrács-jelvény nem szerepel az 
Eucharisztikus Kongresszus emlékalbumában, 
pe dig a kiadvány még a jelvények eladási példány -
számáról is részletesen tudósított. Az albumban egy 
fél mondat ugyanakkor említi, hogy a „Gépkocsi 
Osztály a külföldről autókkal érkezők kényelmé-
ről gondoskodik”.19 Valószínűleg ennek az osz-
tálynak a tevékenységéhez kötődhetett a hűtőrács-
jelvény, amelyről nem szól a Madarassy Walter 
éremművészeti munkásságát 1932-től 1963-ig fel-
dolgozó tanulmány sem.20 A különleges alkotás 
alacsony példányszámban készülhetett, mivel 

gyűjtői körökben is meglehetősen ritkán fordul elő. 
A Darabanth Aukciósház árverésén 2014. május 
31-én szerepelt egy példánya.21 

Hasonló ritkaság az a 90 milliméter átmérőjű 
préselt bronz lemezjelvény, amelynek képi ábrá-
zolása megegyezik a fenti hűtőrács-jelvényen lát-
ható kongresszusi szimbólummal: Lánchíd, kehely 
és ostya. A kehely alatt a MADARASSY felirat utal 
a tervező művészre. A jelvény körirata: A HIVA-
TALOS KERESKEDELMI SZERV — CSERKÉSZ-
BOLT. Alul a MUNKATÁRS felirat, amely elé utó-
lag sorszámot véstek. A Darabanth Aukciósház 
2019. április–májusi árverésén a 137. SZ. MUN-
KATÁRS feliratú jelvény szerepelt.22 A felirat sze-
rint, cserkészbolti eladók jelvénye volt. Semmilyen 
katalógusban vagy leírásban nem szerepel. 

Az Eucharisztikus Kongresszus jelvényének és 
érmének sikere révén, Madarassyt 1939-ben a ran-
gos Ferenc József képzőművészeti díjjal tüntette 
ki a Székesfőváros.23 

A rendezők szerettek volna az Eucharisztikus 
Kongresszusnak maradandó emléket állítani. 
A Szent István-bazilika főhomlokzatára kerülő 
320x210 centiméteres, mészkőből faragott dom-
borműve elkészítésével Madarassy Waltert bíz-
ták meg.24 Az 1940-ben felavatott25 relief esetében 
a megrendelők a portrészerű megjelenítésre he-
lyezték a fő hangsúlyt. Balról jobbra Szendy Ká-
roly polgármester, Horthy Miklósné, Eugenio Pa-
celli bíboros, Mihalovics Zsigmond prelátus, az 
előkészítő főbizottság ügyvezető igazgatója, Se-
rédi Jusztinián hercegprímás és Bangha Béla je-
zsuita páter alakját faragta kőbe a művész. (Mi-
vel Horthy Miklós kormányzó református vallású 
volt, a fővédnöki tisztséget a római katolikus fe-
lesége, Purgly Magdolna vállalta el.) A közép-
pontban természetesen Pacelli áldoztató alakja 
áll, de mellette jól érvényesül a többi szereplő is. 
A dombormű felirata: A Budapesti Eucharisztikus 
Világkongresszus emlékére 1938. Az alkotást 1949-
ben befalazták. Talán a domborművön ábrázolt 
egyházi méltóságok, esetleg Horthy felesége, vagy 
csupán a téma nem tetszett valakinek. A dom-
borművet takaró két piszkosfekete kőlapot 1998. 
április 22-én távolították el, majd megtörtént 
Madarassy alkotásának szakszerű restaurálá-
sa.26 A relief alatt ismét aranyozott, felvésett be-
tűk hirdetik a hajdani nagyszabású egyházi ese-
mény emlékét. 

Madarassy 1935–1944 között tagja volt a főleg 
római iskolásokat tömörítő 8 festő, 8 szobrász cso por-
tosulásnak. Rendszeresen részt vett a művész-
csoportnak a Nemzeti Szalonban tartott tárlatain. 
Az 1941. április 3-tól 20-ig nyitva tartó kiállításon 
az Eucharisztikus Kongresszus emlékreliefje címmel, 
bronzban 600 pengőért lehetett megrendelni az al-
kotást.27 (Méretet nem közölt a katalógus, de az ár-
ból ítélve kicsinyített másolatról lehetett szó.) 
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A budapesti XXXIV. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus tizedik évfordulójáról az 1947–
48-ban tartott Boldogasszony éve ünnepségeinek 
keretében emlékeztek meg, az Actio Catholica szer-
vezésében. A jubileumi megemlékezés, amelyet 
1948. május 18-tól kilencnapos lelki felkészülés elő-
zött meg, május 27-től május 30-ig tartott.28 A két 
rendezvény között jól érezhető volt a különbség. 
Amíg 1938-ban a legteljesebb kormányzati támo -
gatás mellett zajlottak az események, addig 1948-
ban az állami szervek nem titkolt ellenszenve vet-
te körül a rendezvényt. Külföldi zarándokokat 
nem engedtek beutazni az országba, még a Vati-
kán sem képviseltethette magát.29 Az 1948-ban 
megrendezett évfordulós ünnepség szegényes 
anyagi hátterét össze sem lehetett hasonlítani a tíz 
évvel korábban tartott világkongresszus óriási ál-
lami támogatásával. 

Noha új emlékérem nem készülhetett, mégis 
sikerült megörökíteni a XXXIV. Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus tizedik évfordulóját. 
Madarassy Walter 1938-ra tervezett érmének ké-
szült egy, 57 milliméter átmérőjű, ezüstszürke 
fémből vert változata, amelynek a Szent Jobbot 
ábrázoló hátoldala megegyezik a tíz évvel korábbi 
érem hátlapjával. Az előlap képi ábrázolása is azo-
nos az 1938-as éremével. Egyetlen — ám jelentős 
— szövegszerű módosítás látható az előlap alsó 
részén: a BVDAPEST 1938 felirat helyett, félkö-
rívben az 1938 BVDAPEST 1948 szöveg utal az év-
fordulóra. A betűtípus pontosan ugyanaz, mint 
az 1938-as. A módosított felirat elrendezése har-
monikus, az utólagos évszám-betoldás nem bon-
totta meg az érem esztétikus megjelenését. 

A Budapesten 1938. május 25–29. között meg-
tartott XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus jelképe máig eggyé forrt Madarassy Wal-
ter nevével. 
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