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Soós Viktor Attila párhuzamok és különbségek két 
egymást követői győri megyéspüspök 
naplóiban. Apor Vilmos és Papp 
Kálmán személyes dokumentumai

Az elmúlt évszázadokban a naplóírás bevett gyakorlat volt, különösen jellemző ez a köz-
elmúlt püspökeire is, így megtalálhatjuk ezt a győri egyházmegye 20. századi vezetőinél 
is. Apor Vilmos1 és a püspöki székben őt követő Papp Kálmán2 ifjú korától kezdve nap-
lót vezetett. Ez a személyes, szubjektív műfaj nagyon fontos forrása a történetírásnak, 
így a két főpásztor életrajzának, tevékenységének megrajzolásához is nélkülözhetetlen. 
Apor Vilmos esetében korai és püspöki beiktatása utáni naplóit ismerjük. Papp Kálmán 
esetében szintén korai 1914-1918 közötti időszak naplói, valamint 1943-1957 közötti, 
azaz a soproni város-plébánosi éveinek vége és püspöki időszakára vonatkozó személyes 
feljegyzései, naplóbejegyzései maradtak fenn. 

Tanulmányomban Apor Vilmos és Papp Kálmán naplóit állítom párhuzamba, 
mutatom be, hiszen két egymást követő főpásztor naplóírási szokásaiból, naplóinak 
jellegéből tudunk következtetéseket levonni. Nyilván nem lehet több száz oldalas 
személyes feljegyzést egy ilyen tanulmány keretében feldolgozni, bemutatni, így a két 
főpásztor naplóírási szokásait vetem össze, felhívva a figyelmet ezekre a forrásokra. 
Bízom benne, hogy egyszer teljesen hozzáférhető, kutatható és publikálható lesz Apor 
Vilmos naplói, és sor kerül Papp Kálmán naplóinak kiadására, publikálására is, hiszen így 
lehet feldolgozni és széles körben ismerté tenni ezeket a személyes, szubjektív forrásokat. 
Ezek publikálásával, feldolgozásával tudjuk elősegíteni a katolikus egyház és benne a győ-
ri egyházmegye 20. századi történetének feldolgozását.

1   Apor Vilmos naplói I. Szerk.: Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, Források, 
feldolgozások 2., Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2005. Apor Vilmos naplói közül a Győri Egyházmegyei 
Levéltárban az 1915. augusztus 17. – 1917. január 15. és az 1917. január 17. – 1917. augusztus 3. között 
keletkezett naplók állnak rendelkezésre – Győri Egyházmegyei Levéltár (GyEL), Hagyatékok, letétek, 
Apor Vilmos hagyaték. Korábbi és későbbi naplók, naplórészletek nem találhatók a Levéltárban, holott 
Apor Vilmos valószínűleg tanulmányainak kezdetétől haláláig naplót vezetett. Jelen pillanatban egy 1941-
es – a püspöki beiktatás idején (1941. március 1. – május 20.) írt – napló másolata van meg a Levéltár 
tulajdonában, amelynek kiadására még nem került sor. Szolnoky Erzsébet: Fellebbezés helyett. Apor Vilmos 
püspök élete és vértanúsága című könyvében hivatkozik naplókra (Apor napló II. 1906.; Apor napló III.; 
Apor napló VI.; Apor napló VII.; Apor napló VIII.) de ezeket sem eredetiben, sem másolatban az elmúlt 12 
évben nem sikerült fellelni.
2   Papp Kálmán hagyatéka a Győri Egyházmegyei Levéltár őrizetében van. GyEL Hagyatékok, letétek, Papp 
Kálmán hagyaték, A hagyaték XI. tételében Vegyes iratok 1–2., naptárak 1948, 1959, 1961, 1962; címek; 
névjegykártyák; egyéb jegyzetfüzetek 5 db; naplófeljegyzések 1914–1918. 8 db találhatók. A XII. tételben 
Naplók, feljegyzések 1943–1957. 15 db; Bérmálással kapcsolatos feljegyzések, 1947–1957, Német nyelvű 
prédikációs kötet (1883–1888); halálával kapcsolatos iratok találhatók.
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Apor Vilmos gyulai káplán, plébános, győri püspök naplói

Apor Vilmos életútja

Apor Vilmos 1892. február 29-én született Segesváron. A gimnáziumot a jezsuitáknál 
Kalksburgban és Kalocsán végezte. Teológiai tanulmányait az innsbrucki szeminárium-
ban folytatta. Nagybátyja, Széchenyi Miklós nagyváradi püspök 1915. augusztus 24-én 
szentelte pappá Nagyváradon és Gyulára helyezte káplánnak, ahol 1915. augusztus 31. és 
1917. január 17. között működött. Ezt követően tábori lelkészi szolgálatot teljesített egy 
kórházvonaton, majd július elsejei hatállyal kinevezték a nagyváradi szeminárium prefek-
tusának és dogmatikatanárának. Egy évi elöljárói szolgálat után plébánosi kinevezést ka-
pott Gyulára. Apor Vilmos 1918. szeptember 1-től 1941. március 1-ig állt a gyulai római 
katolikus plébánia élén, melyet Lindberger Jánostól vett át, aki ekkor Debrecenbe került 
plébánosnak. 

Apor Vilmos fiatalkori portréja. (Győri Egyházmegyei Levéltár)
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Apor Vilmos neve először 1938-ban, majd 1939-ben szerepelt a kormány által aján-
lottak listáján a veszprémi segéd- és megyéspüspöki, valamint a szombathelyi megyés-
püspöki szék betöltésére, de egyik alkalommal sem az első helyen. Breyer István 1940. 
szeptember 28-án bekövetkezett halálával megüresedett a győri püspöki szék. A pápai 
nuncius – Angelo Rotta – a győri püspöki szék betöltésénél Apor Vilmos kinevezését 
támogatta. XII. Pius pápa több jelölttel szemben Apor Vilmos mellett döntött. A dön-
tés 1941. január 19-én született meg a Vatikánban, Apor kinevezési bullája pedig 1941. 
január 21-én kelt. Apor Vilmos püspökké szentelésére 1941. február 24-én került sor, 
amelyet Serédi Jusztinián bíboros-hercegprímás, Glattfelder Gyula csanádi és Czapik 
Gyula veszprémi püspök segédletével végzett a zsúfolásig megtelt gyulai plébániatemp-
lomban. Apor Vilmos püspöki székét 1941. március 2-án foglalta el. Védelmezte és 
segítette az üldözötteket, tiltakozott a zsidóüldözés ellen, beadványokkal fordult a nyilas 
vezetőséghez. Győr megkímélése érdekében közbenjárt a német hadvezetőségnél. 1945 
folyamán több száz menekültet szállásolt el a püspökvár pincéjében, amikor március 30-
án, nagypénteken védelmükben föllépett, egy orosz katona lelőtte. Három nap szenvedés, 
élet-halál közti harc után április 2-án hunyt el.3

Apor Vilmos naplói

Apor Vilmos kora szokásának megfelelően naplót vezetett, amelynek köszönhetően 
személyes, belső gondolataiba, lelki világába tekinthetünk bele. Apor Vilmos naplóinak 
első kötete az 1910-es évekbe kalauzol el bennünket.4 Családjáról, tanulmányairól, gyulai 
kápláni éveiről, valamint kórházvonaton eltöltött időszakáról szólnak naplói. Széles körű 
társadalmi kapcsolatai révén az erdélyi nemesi családok életébe, mindennapjaiba nyerhe-
tünk betekintést. Szemünk elé tárul naplóiból egy fiatal, jezsuita neveltetésben részesülő, 
az egyház törvényeihez ragaszkodó, a társadalmi, szociális kérdés felé nyitott és fogékony 
fiatal pap gondolatvilága. Tetteit mindig az egyház tanítása, a hívek megsegítése és az 
emberek tisztelete vezette. Az I. világháború szörnyűségei, a katonák szenvedései, meg-
próbáltatásai, a frontvonalak mozgása, a katonai sikerek és kudarcok, valamint az 1910-
es évek politikai problémái, feladatai mind-mind foglalkoztatták, ezekről is olvashatjuk 
véleményét. Nemcsak események, hanem a folyamatok, belső dolgok leírására került 
sor Apor naplóiban. Az 1941-es püspöki beiktatás napjától írt napló két és fél hónap 
eseményeit, találkozásait rögzíti. Szikár, adatolt, az eseményeket röviden feltüntető nap-
ló ez. Kevésbé a belső, lelki folyamatokról, gondolatokról írt, mint inkább azt rögzítette, 
hogy kikkel folytatott megbeszélést.

3   Apor Vilmos életútjára lásd: Katolikus lexikon I. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 1993. 345–346.; 
Győregyházmegyei Almanach, Győr, 1968. 69–70. 
4   Vö.: Apor Vilmos naplói I. Szerk.: Soós Viktor Attila. A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai, 
Források, feldolgozások 2., Győri Egyházmegyei Levéltár, Győr, 2005.



280
Ego-dokumentumok a 
Nyugat-Dunántúlról

Apor Vilmos tintával írta, szinte naponta rögzítette az eseményeket, amik nem-
csak tényeket, adatokat mutatnak be, hanem gondolatait, lelki életének alakulását is meg-
ismerhetjük.

Papp Kálmán soproni város-plébános, győri püspök naplói

Papp Kálmán életútja

Papp Kálmán Sopronban született 1886. február 28-án. Elemi iskoláit és a gimnázium 
első 4 osztályát Sopronban, majd az 5–8. osztályt a Pannonhalmi Szent Benedek-rend 
Győri Főgimnáziumában végezte. Teológiai tanulmányait 1904–1908 között a Győri 
Püspöki Papnevelő Intézet és Hittudományi Főiskolán végezte. 1908. június 29-én szen-
telték pappá. Mosonban káplán, 1908. december 23-tól Frigyes főherceg családjában ne-
velő. 1912-től a győri Magyar Királyi Állami Révai Miklós Főreál- és Felsőkereskedelmi 
iskola hittanára. Az I. világháború idején a győri 19. gyalogezred tábori lelkésze, 4 évig 
szolgált a fronton. Plébános 1920-tól Röjtökmuzsajon, 1925-től Sopron város-plébá-
nosa és a társaskáptalan kanonokja, poki prépost. 1926-tól a soproni kerület esperese 
és tanfelügyelője. Ezüstmiséjekor 1933-ban pápai prelátussá nevezték ki, majd pedig 
Sopron város választott felsőházi tagja lett az országgyűlésben. 1946. május 3-án nevez-
te ki győri megyéspüspökké XII. Pius pápa. Június 16-án a soproni Szent Mihály temp-
lomban szentelte püspökké Mindszenty József esztergomi érsek, Grősz József kalocsai 
érsek és Meszlényi Zoltán esztergomi segédpüspök segédletével. Felújíttatta a háború-
ban megsérült Székesegyházat és elvégeztette az állagmegóvó restaurálásokat. 1947-ben 
nagy ünnepélyességgel emlékeztek meg a Szűzanya kegyképe vérrel könnyezésének 250 
éves évfordulójáról. 1947-ben az egyházmegyében a könnyező Szűz Mária tiszteletére 
jubileumi évet hirdetett. Ettől kezdve az egyházmegye papjai minden évben március 17-
én rekollekcióval egybekötött zarándoklaton vettek részt a Székesegyházban. Papp Kál-
mán püspöksége alatt készültek el a Hédervári kápolna színes üvegablakai és a Dóczi ká-
polna színes ablakai, valamint a szeminárium kápolnájának falfestményei. Papp Kálmán 
a II. Vatikáni Zsinat 2. ülésszakán (1963. szeptember 29.– december 4.) magas kora és 
betegsége ellenére is részt vehetett. Győrben hunyt el 1966. július 28-án.5

A Magyar Katolikus Püspöki Kar tagjaira az Államvédelmi Hatóság 1950. szept-
ember 13-án nyitott objektum dossziét.6 Az Államvédelmi Hatóság kimutatásában ez 
szerepelt Papp Kálmánról: „Jelleme: Higgadt, meglehetősen okos ember. Jó szónok, aki 
annakidején a felsőházban nagy beszédeket mondott. Jó politikai érzékkel a felszabadu-
lás után a munkásokhoz és a parasztokhoz közeledett, látogatásokat tett a gyárakban és 
papjait is a munkásokhoz való közeledésre hívta fel, hogy befolyásokat a munkásokra 

5   Papp Kálmán életútjára lásd: Katolikus lexikon X. kötet, Szent István Társulat, Budapest, 2005. 594. o.; 
Győregyházmegyei Almanach, Győr, 1968. 70–72.
6   Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.1.5. O-13405/1.
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megtartsák. Politikai állásfoglalása jelenben és múltban: Legitimista, Mindszenty híve. 
Óvatos, körültekintő diplomatikus ember. Szoros kapcsolatot tartott fenn a kisgazda párt 
jobbszárnyával. Ennek dacára nem volt a prímás egyszerű kiszolgálója és kijelentette, 
hogy maga válassza meg politikai nézetét.”7 

Mivel a kommunista diktatúra állambiztonsági szervei erősen megfigyelték és nyo-
mon követték az egyházakat és erről meggyőződhettek a püspökök, papok, így talán ért-
hető, hogy Papp Kálmán feljegyzései, naplói visszafogottak, nem olyan részletesek.

7   ÁBTL 3.1.5. O-13405/1. 7. o. Kimutatás, 1950. február 14. Papp Kálmán.

Papp Kálmán későbbi győri püspök, 1957, bérmálás
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Papp Kálmán naplói

Amikor a Győri Egyházmegyei Levéltárban elkezdtem Apor Vilmos püspök forráskiad-
vány sorozatnak az előkészítését, akkor egy különtett műbőr kötésű, barna színű határidő 
naplóra bukkantam. Két kötet állt egymás mellett. Kíváncsian nyitottam ki és az elején 
a következő bejegyzést találtam: 1956. A napló szerzőjének kilétére akkor derült fény 
számomra, amikor beleolvastam a szövegbe, hiszen abból teljesen egyértelműen meg le-
hetett állapítani, hogy egy egyházi vezető, megyéspüspök írta. 1956-os dátum pedig vilá-
gosan jelezte, hogy ez csak Papp Kálmán naplója lehet. Az 1956-os forradalom napjaira 
vonatkozó feljegyzéseit 2006-ban publikáltam.8

Később előkerült Papp Kálmán hagyatékából a többi napló is. Balogh Margit a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai forráskiadványában Papp Kálmán püspökkari 
ülésekre vonatkozó feljegyzéseit publikálta.9 Vélelmezhetjük, hogy ahogy Apor Vilmos 
is, úgy Papp Kálmán is teljes papi élete alatt naplót vezetett. Az első világháború idején 
keletkezett nyolc kis füzet nagyon szűkszavú feljegyzéseket tartalmaz, szinte csak cím-
szavakban írja le Papp Kálmán az eseményeket. Negyed százados szünet van naplóiban. 
Legalábbis a rendelkezésünkre álló személyes írásai 1943-tól állnak rendelkezésünkre. 
1925-től volt Sopron város-plébánosa, izgalmas lehetne látni, hogy milyen eseményeket, 
adatokat rögzített, de sajnos ezek a feljegyzései nem ismertek. 

Az 1943-as napló

Az 1943-as napló, nem feltétlenül rendszeres események leírását, hanem egyes ünnepek, 
összejövetelek történéseit rögzíti.10 Papp Kálmán 1943-as naplója július 22-i bejegyzéssel 
kezdődik. Ceruzával írta a naplót. Azt rögzítette, hogy kikkel találkozott, egyes szentírási 
helyekkel kapcsolatos gondolatait írta le. Aztán az augusztus 19-i Szent Mihály-templom 
orgona átadására írt beszédét olvashatjuk, amit az augusztus 20-i Szent István ünnepen 
mondott beszéde követ. Több mint egy hónapi szünet után szeptember 27-i bejegyzése 
olvasható, amely a Katolikus Nőegyesületek együttes értekezletén elmondott gondolatait 
tartalmazza. 1943. december 3-án az Ave csoport értekezletén azzal foglalkoztak, hogy 
a plébániai bizottságokat életre keltsék, kiépítsék, és ezáltal megteremtsék új plébániák 
megszervezésének előkészítését. Ezt követően az 1943-as év soproni anyakönyvi adatait 
– születés, halálozás, házasságkötés – rögzíti felekezetenként.

8   Soós Viktor Attila: Papp Kálmán győri megyéspüspök 1956-os naplója. In: Magyar Katolikus Egyház, 
1956. Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Évkönyve 2007. Szerk.: Szabó Csaba. Budapest, 2007. 115–122.
9   A Magyar Katolikus Püspöki Kar tanácskozásai 1949–1965 között. Dokumentumok. I–II. kötet. Borovi 
József gyűjtésének felhasználásával összeállította Balogh Margit. METEM, Budapest, 2008.
10   Minden egyes bemutatott napló a Győri Egyházmegyei Levéltár őrizetében van. Külön nem hivatkozom 
rájuk az egyes leírásoknál, év és dátum alapján minden egyes általam leírt adat beazonosítható.
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Az 1946–1947-es napló

A következő napló 1946. szeptember 5-i bejegyzéssel indul, amely rögzíti, hogy Papp 
Kálmán elindult Budapestre a püspöki konferenciára. Ebben a sajátságos naplóban 
párhuzamosan fut egymás mellett két év eseménysorozata. A jobb oldalon az 1946-os 
esztendő eseményei, a bal oldalon az 1947-es év történései olvashatók. Az 1947. április 
26. és június közötti, valamint a szeptember 13-28. közötti bérmálások adatait, prédi-
kációinak vázlatát örökítette meg. Ennek a naplónak a bejegyzései a győri püspök lelki-
pásztori tevékenységét, szentmisék, bérmálások helyszíneit, időpontjait, szentbeszédek 
gondolatait és személyes feljegyzéseit tartalmazza. Van amikor kifejezetten adatgazdag, 
részletes bejegyzéseket olvashatunk, de van olyan is, amikor csak az adott nap, helyszín 
került rögzítésre. Vannak Sopronhoz kötődő események is, amelyek markánsan jelennek 
meg a naplóban. Ilyen pl. az 1947. május 16-i szárföldi vizitáció utáni soproni látoga-
tás, amikor a Szent Orsolya Rend soproni letelepedésének 200 éves jubileumára érkezett 
Papp Kálmán a városba. Adatolva írta le, hogy milyen programokon vett részt.

Az 1949-es napló

Az 1949-es napló hasonló, mint az 1946-1947-es. Ez az 1949 tavaszi, május 1-el kezdődő 
bérmálások adatait rögzíti egészen június 12-ig. Papp Kálmán minden egyes bérmálási 
napról részletesen írt. Mikor indult, kivel ment, hogyan fogadták, ki prédikált az adott 
bérmáláson, hány fiatal járult a bérmálás szentségéhez. Leírta, sor került-e Canonica 
visitatiora. Ezt követően van egy hosszú, 31 oldalas feljegyzése Papp Kálmánnak, amely-
nek az elején ez áll: Suchard Emmanuel Célestin, bíboros, párizsi érsek (Pap a társada-
lomban, 1949.). Suchard bíboros – aki 1949. május 30-án hunyt el – papságról szóló írá-
sának fordítása, kijegyzetelése ez.

Részletes feljegyzést készített az augusztus 26-i esperesi értekezletről. Illetve rögzítet-
te azon győri egyházmegyés papok neveit, akik börtönbüntetést szenvedtek: „Saly László 
Oroszország, Endrédy Zoltán, Németh Alajos internálva. Utolsó esperesi értekezlet óta: 
Nagy Gyula esperes ítéletét végrehajtották és börtönbüntetését üli. Jankovics József 
internálva. Borbély Károly szintén börtönbüntetés.”

Az 1950-es napló

Az 1950-es napló a Püspökkari Konferenciákon készült feljegyzéseket tartalmazza. Az 
első az 1950. január 16-i ülés feljegyzései. Ezt követi a február 16-i, a március 23-i, az 
április 28-i, a május 31-i, a június 20-i, a július 4-i, az augusztus 17-i, a 29-i, az október 5-i 
konferenciáról készült feljegyzés. Valamint az 1950. június 28-án a katolikus egyház és az 
állam közötti tárgyalásról feljegyzés a szerzetesek ügyében.



284
Ego-dokumentumok a 
Nyugat-Dunántúlról

Az 1952–1953–1954–1955–1956–1957–1958-as naplók a Püspöki Kar üléseiről

Papp Kálmán által a Magyar Katolikus Püspöki Kar ülésein készült feljegyzések sorában a 
következő napló az 1952-es, az 1953-as és az 1954-es esztendőkhöz kötődik. Egy szürke 
borítójú, spirálozott, kis méretű, vonalas füzetbe írta feljegyzéseit a püspökkari ülésekről. 
Az 1952-es esztendő vonatkozásában a január 8-i és a február 5-i ülésről nem maradt fenn 
feljegyzése, azonban a március 4-i, az április 1-i, a május 6-i, a június 4-i, 20-i, a július 8-i, 
19-i, augusztus 26-i, az október 7-i, a november 11-i, 20-i és a december 16-i ülésről készí-
tett naplóbejegyzést. Illetve az év során az Állami Egyházügyi Hivatalban a püspöki kar és 
az ÁEH között lefolytatott tárgyalások feljegyzéseit rögzítette. Az 1953-as évben a január 
14-i, a február 4-i, a március 10-i, a május 5-i, a július 8-i, az augusztus 11-i, a szeptember 
15-i, a november 10-i és a december 2-i püspökkari konferenciáról készített naplóbejegy-
zést. Emellett Papp Kálmán tárgyalt az ÁEH-ban január 28-án az egyházi biztosítások 
ügyében, amely megbeszélésről feljegyzést készített. Az 1954-es év püspökkari ülésein is 
ugyanúgy jegyzeteket készített, mint korábban. Így tett a január 19-i, a március 9-i, május 
11-i püspökkari konferenciák vonatkozásában is. Egy új füzetben folytatódnak a feljegy-
zései a püspökkari ülésekről, melyben az 1954, 1955 és 1956-os év anyagai találhatók. 
Az 1954. évi június 9-i, augusztus 11-i, szeptember 15-i, november 9-i, december 15-i ta-
nácskozásokról készített jegyzeteket. Ebben a füzetben található az 1955-ös év üléseinek 
jegyzetei is, így a március 8-i, a május 4-i, a július 14-i, a szeptember 27-i és december 14-i 
is. Az 1956. január 27-i ülés jegyzetei mellett szerepel egy 1956 április bejegyzés is, emel-
lett még az ÁEH-ban április 7-én Grősz József kalocsai érsek amnesztiájával kapcsolatban 
lefolytatott megbeszélés emlékeztetője. Majd a május 11-i, a június 13-i, az augusztus 9-i, 
a szeptember 11-i jegyzetek után az 1957. január 23-i konferenciáról készít feljegyzést 
Papp Kálmán, amit a március 5-i, az április 9-i, a május 23-i, az augusztus 29-i, október 
16-i, az 1958. január 29-i, a május 13-i jegyzetek követnek. Ezen összefüggő feljegyzések 
mellett találunk még elszórtan, egy-egy püspökkari ülésről feljegyzést. Ilyen az 1958. ok-
tóber 1-i, az 1960. augusztus 31-i, a november 17-i ülések anyaga.

Az 1961-1962-es napló naplók a Püspöki Kar üléseiről

Az 1961. november 8-i püspökkari ülésről készített jegyzeteit már egy új füzetbe írta 
Papp Kálmán. Ezt követi az 1962. március 13-i, a 29-i konferencia anyaga, egy viszonylag 
rövid, vékony füzet.

Az 1953-as napló

Papp Kálmán a Magyar Katolikus Püspöki Kar üléseiről készített naplóbejegyzései mel-
lett megszokott naplót is vezetett. Ilyen naplója az 1953-as, amely minden nap tartalmaz 
részletes leírást, bejegyzést. Az időjárásról, az aznapi szentmise szándékról, a nap törté-
néseiről készített feljegyzést. Ugyanúgy ceruzával írta bejegyzéseit, mint más naplók ese-
tében. Kicsit apró betűkkel írt. Január 31. és február 10. között nem készült bejegyzés, ek-
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kor Papp Kálmán Budapesten a Széher úti kórházban tartózkodott. Erről nem készített a 
naplójába beírást. A naplót október 9-éig vezette, ekkor megszakad a naplóírás folyamata.

Az 1956–1957-es naplók

A határidőnapló január 1-jével kezdődik és december 31-ig tart. Sajnos ugyanez már nem 
mondható el az 1957-es naplóról, mert abban a bejegyzések nem tartanak az év végéig, 
csak március 6-ig. A kis formátumú – 12×17 cm – napló minden napján hasonló szöveg-
kép tárul elénk. A legnagyobb nehézség, hogy elég apró, kicsi betűkkel írt és grafit ceruzá-
val, nem tintával, így mivel a határidő napló vonalakkal és óraszámokkal van ellátva, ezért 
az olvasást nehezíti, de a szöveg nagy része jól olvasható.

Minden lap tetején tollal az adott nap van feltüntetve, és az, hogy aznap hány Celsius 
fok és milyen idő volt. Így egy-két napot leszámítva teljes időjárási képünk lehet Győr 
városáról, de nyilván nem ez a legfontosabb, csak inkább érdekes, hogy ez is érdekelte, 
erre is figyelt Papp Kálmán, ugyanezek előkerülnek az 1953-as naplóban is. Minden lap 
tetején az adott napon mondott szentmise miseszándéka is megtalálható és az, hogy hány 
órakor mondta a szentmisét a győri megyéspüspök.

Papp Kálmán naplói három területen nagyon adatgazdagok, informatívak. Ilyen a 
Magyar Katolikus Püspöki Kar ülései, amelyekről az 1946, 1947, 1949, 1950, 1952 és 
1961 között szinte a legtöbb konferenciáról készített feljegyzést. A másik a bérmálások, 
lelkipásztori feladatai, melyek írásban az 1946-1947-es, az 1949-es és az 1953-as években 
került külön megörökítésre. A harmadik pedig az 1953-as, az 1956-os és 1957-es év, ami-
kor pedig mindennapi tevékenységéről készítetett személyes feljegyzéseket.

Papp Kálmán ellentétben elődje – Apor Vilmos – naplóival, nem szépen kidolgozott, 
jól szerkesztett körmondatokat írt, hanem rövid, egy-két szavas tőmondatokat és utalá-
sokat, így néha fél információkkal találkozhatunk11. Azonban elmondható, hogy egész 
napját végigkövethetjük, hogy kikkel találkozott, milyen ügyeket intézett, mikor étkezett. 

Papp Kálmán többfajta bejegyzést, többfajta naplót vezetett. Hiszen a püspöki kar 
üléseiről készített naplószerű emlékeztetői mellett vannak olyan évek, amikor rendelke-
zünk naplóiról is. Inkább az eseményeket rögzítette, kevésbé írta le érzéseit, gondolatait, 
ami az idő lenyomata a napló tartalmán, hiszen nem véletlenül volt óvatos, nem véletlenül 
nem írt le mindent. Tudta, hogy a pártállam egyházüldöző szervei, az Állami Egyházügyi 
Hivatal és az állambiztonság emberei nyomon követik tevékenységét, ellenőrzik, hogy 
mit ír és azt akár fel is használják ellene. Amellett, hogy esetleg egy kicsit visszafogottabb 
feljegyzései, akkor is rendkívül forrása a 20. század második felének egyházi életének. 
Ezen naplók nélkül sem Papp Kálmán, sem a győri egyházmegye működését, helyzetét, 
szerepét nem tudjuk megírni. Így hálával gondolunk Papp Kálmán győri megyéspüspök-
re, hogy naplót vezetett és azt megőrizte.

11   Vö.: Apor Vilmos naplói I. 1915–1917. szerk.: Soós Viktor Attila, A Győri Egyházmegyei Levéltár 
Kiadványai – Források, feldolgozások 2., Győr, 2005.


