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Bertalan Péter

Csiszárik János – egy vatikáni diplomata naplója 

Csiszárik János címzetes katolikus püspök és diplomata pályafutását, történelmi sors-
fordulókban gazdag, személyes kihívásokkal teli életének pontos bemutatását és doku-
mentálását Gárdonyi Máté végezte el tanulmányában.1 A  diplomata-főpap tizenkét 
dobozból álló hagyatéka a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár becses, páratlanul 
értékes forrása. A tanulmányban közölt magánjellegű feljegyzés Csiszárik János2 hagya-
tékának 6. dobozából3 került elő, amely személyes levelezéseket, diplomáciai napi jelen-
téseket, egyházpolitikai háttéranyagokat tartalmaz. A forrás betekintést nyújt a szent-
széki diplomácia titokzatos világába, megelevenednek a vatikáni nagypolitikában 
vezető szerepet betöltő kuriális bíborosok alakjai, megismerhetjük személyes vélemé-
nyüket, gondolataikat a korszak égető, legfontosabb diplomáciai problémáival, konflik-
tusaival kapcsolatban. A háttérben felvillan XI. Piusz pápa alakja, aki elmondja vélemé-
nyét a Magyar Királyságról, feltűnik Eugenio Pacelli, a későbbi XII.  Piusz, akivel 
Csiszárik a hajdúdorogi megállapodás létrejötte körül bábáskodott. Zichy Gyula gróf, 
pécsi püspök személyén keresztül a forrásban előkerül a kalocsai érseki stallum betölté-
sének kérdése is, amely a Vatikán és a magyar kormány között a főkegyúri joggal kapcso-
latos egyik első erőpróbát jelentette.  

Az 1924. év nyarának fontos eseménye volt, hogy Papp Antal lemondott munkácsi 
püspököt Francesco Marmaggi prágai nuncius 1924. június 4-i dekrétumával az eperje-
si és a munkácsi egyházmegyék magyar uralom alatt maradt részei élére nevezte ki, 
apostoli kormányzói titulussal. Marmaggi az új apostoli kormányzóság kialakításánál, 

1  Gárdonyi, 2012, 23.
2  Csiszárik János (Vörösklastrom, 1860. november 16. – Budapest, 1936. január 2.) választott püspök. Kas-

sán és Bécsben tanult, 1882-ben Kisszebenben hitoktató, 1883-ban pappá szentelték. A Központi Szemi-
náriumban, majd az Augustineumban képezte tovább magát, ahol 1885-ben teológiai doktorátust szer-
zett. Hazatérve a kassai szeminárium teológiatanára és tanulmányi felügyelője lett. 1893-ban szentszéki 
tanár, az orsolyiták leánynevelő intézetének némettanára és udvari káplán, 1906-ban az osztrák–magyar 
nagykövetség egyházjogi tanácsosának titkára Rómában, 1907-től pápai kamarás, 1909-től a követség 
egyházjogi tanácsosa, 1910-től pápai prelátus és 1911-től veszprémi kanonok. 1917-ben lett almisi vá-
lasztott püspök, 1916–1918 között Bécsben dolgozott a közös külügyminisztériumban. Egyházpolitikai 
tárgyalások résztvevője volt Német-, Lengyel- és Törökországban. 1920-ban a magyar királyi kül ügy-
miniszté rium szolgálatába lépett (Hollandiában, Németországban, majd Lengyelországban is tárgyalt). 
1922-től segesdi főesperes. 1928-ban kiküldött a New York-i magyar katolikusok Szent István-templo-
mának fölszentelésén. Ekkor több mint 50 magyar katolikus egyházközösséget látogatott meg az USA-
ban. 1929-ben római követ és meghatalmazott miniszter, 1932-ben nyugalomba vonult.  http://lexikon.
katolikus.hu/C/Csisz%C3%A1rik.html (2020. május 12.).

3  VÉL:H VI/6 Csiszárik .
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valamint Papp Antal kinevezésénél pápai felhatalmazásra tudott támaszkodni. A pápa 
rá bízta a csehszlovák kormány által a munkácsi egyházmegye élén tovább megtűrni 
nem akart Papp ügyének a rendezését. Ő maga csak utólagosan erősítette meg július 
14-én Papp megbízatását, amikor egyúttal címzetes érsekké is kinevezte őt. A magyar 
állam ezt az eljárást joggal tekintette sérelmesnek. Egy Magyarországgal diplomáciailag 
nem barátságos kapcsolatban álló szomszédos országban akkreditált nuncius hozott 
létre a magyar kormánnyal való előzetes egyeztetés nélkül, teljesen magyar fennhatóság 
alatt álló területből egy új apostoli kormányzóságot, és bízott meg annak vezetésével 
egy magyarsága miatt püspökségéről lemondatott főpapot.4   

A kutatókat sokszor foglalkoztatták a Habsburg-ház belső családi viszonyai. Erről a 
bonyolult, interperszonális kapcsolatrendszerről is szemléletes képet alkothatunk, a ko-
rabeli Rómában ismert, legfelsőbb vatikáni körökben forgolódó kalandos életű, extra-
vagáns Habsburg József Ágost herceg személyén keresztül. A forrás elemzése során sze-
münk elé tárul az a kegyetlen diplomáciai játszma, amely a trianoni békediktátum után 
egyházpolitikai téren kibontakozik. Az emlékiratból egyértelműen kiderül, hogy a bí-
borosi kollégium tagjai személyes politikai szimpátiájuk, érdekeik alapján viselkedtek 
egy-egy politikai szituációban. Saját egyházi, diplomáciai karrierjüket előtérbe helyezve 
viszonyultak a Trianon utáni közép-európai egyházpolitikai helyzethez. A szövegből 
kitűnik a szentszéki diplomácia évszázadok óta alkalmazott stratégiai módszere, az 
„üzenek, de nem parancsolok” óvatos, taktikus, a külpolitikában konkrét eredményeket 
hozó elv gyakorlati realizálása.

A korabeli egyházi külügyérek politikai téren ügyesen lavíroztak a Magyar Király-
ság és a környező kisantant-országok ellentétes érdekrendszerében, a „divide et impera” 
stratégiáját követve. Gyakran „cinkelt” lapokkal játszva egymás ellen hangolták a közép- 
európai politikai elit prominenseit. Csiszárik János kiválóan ismerte a diplomáciai szol-
gálat szabályrendszerét. Rómában nagy helyismerettel, személyi kapcsolatokkal rendel-
kezett, eligazodott a szentszéki „kamarillapolitika” gyakran nehezen modellezhető 
világában, „királycsinálóként” egyformán jó kapcsolatokat ápolt a magyar egyházi és 
világi politika szereplőivel. 

Kiváló taktikai érzékről tett tanúbizonyságot, hiszen két olyan jelentős diplomatát, 
Somssich Józsefet, valamint Serédi Jusztiniánt  hozott döntési helyzetbe, akik később 
sikeresen képviselték Rómában a trianoni békediktátum által okozott diplomáciai 
vákuum ból kitörni igyekvő Magyar Királyság külpolitikai érdekeit. 

1920 júliusában az első vatikáni követ, Somssich József gróf elfoglalta állomáshelyét 
az Örök Városban. Csiszárik aktív, kezdeményező szerepet vállalt a szentszéki követség 
infrastruktúrájának, valamint működési mechanizmusainak kialakításában. Ezután a 
főpapot hazarendelték. Ekkor gondoltak a külügyminisztériumban arra – nyilván 
Csiszárik hathatós közbenjárása miatt is, hogy Serédi Jusztinián legyen a szentszéki 
nagykövetség kánonjogi tanácsosa. Csiszárik javaslatára Serédit nem vették szorosan 
követségi állományba, nem lett követségi alkalmazott. Így megőrizhette személyi 

4  Salacz, 2002, 97; Véghseő, 2020, 14–15.
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autonó miáját, szabadabban mozoghatott a vatikáni és világi diplomácia bonyolult, sze-
mélyi összefonódásoktól sem mentes, gyakran nagyhatalmi rivalizációra épülő, konf-
rontatív világában.5

Csiszárik a maga „függönyök mögötti” pozíciójából az 1920-as évek egyházpolitikájá-
nak alakításában, a titkos vatikáni érdekek Magyarország felé való közvetítésében, vala-
mint a döntések kétirányú transzformációjában meghatározó szerepet játszott. Reá lis 
kompromisszumokra kész, az állam és a katolikus egyház összetett hálózati kapcsolatrend-
szerében a modus vivendit kereső egyénisége megkerülhetetlen tényezővé tette. 

A forrásközlésben a mai helyesírási szabályoktól jelentősen eltérő nyelvi formákat a 
jelenlegi szabályok szerint javítottuk.                   

A szerző köszönettel tartozik Karlinszky Balázsnak, a Veszprémi Érseki és Főkápta-
lani Levéltár Igazgatójának a kutatás lehetőségének biztosításáért, valamint Birher 
Nándor szentszéki ügyvéd úr szakmai támogatásáért. 

Források 

1.

1924. július 8-tól 24-ig tartó futárutam alkalmából tett  
magánjellegű feljegyzéseim

(Csiszárik János, olaszországi út 1924. július 8–16.)
Budapestről július 8-án elindulva Triestnek, Milánónak vettem utamat. Útközben 
megismerkedtem a brüsszeli serviták provinciálisával, kivel érdekes eszmecserét folytat-
tam, és aki brüsszeli zárdá ikba vendégül hívott meg. Töltsek náluk, mondotta, legalább 
egy hetet.

A római prefetto di polizia6 feleségével és leányával utaztam.7 Utóbbi elvált olasz 
férjétől Budapesten, s a milánói magyar konzulátus segédhivatali főtisztjétől: Paskujtól8 
hallottam, hogy ezeknek az elválásoknak a száma napról napra nő. Isaszegen egy jegyző 
vállalja jó pénz fejében a szükséges adoptiót.9 Rómában – mondotta egyik ottani ügy-
véd barátom – az ilyen új magyar honpolgárok az elválás, illetve az új polgári kötés után 
újból visszakérik olasz állampolgárságukat. Magyarországon kötött házasságukat az 
olasz hatóságok az olasz állampolgárság visszanyerése után törvényesnek tekintik. 

5  A  történéseket szofisztikáltan ábrázolja Csíky Balázs: Serédy Jusztinián Magyarország hercegprímása, 
szerk. és sajtó alá rendezte Tóth Krisztina, Budapest, MTA  Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Történet tudományi Intézet, MTA–PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, 2018, 39.

6  Prefetto di polizia – rendőrségi prefektus.
7  Utána áthúzva: „egy fülkében. A leány”.
8  Páskuj Lajos, a milánói magyar konzulátus titkára. A milánói rádió magyar estje, Pesti Napló, 82. (1931) 

145. szám (1931. június 30.), 27.
9  Adoptál – ebben az esetben az adoptio az ügy befogadását jelenti jogi értelemben.
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Az imént említett jó barátomtól, aki a Rota Romana10 ügyvédje, azt is hallottam, hogy 
ezt római egyházi körökben nem szívesen látják.

Csütörtökön délelőtt késéssel érkeztem Rómába. Mindkét magyar követség részéről 
nagyon szíves fogadtatásban részesültem. Az állomásra kijöttek elémbe Hedry11 taná-
csos, Balásy12 követségi titkár, Serédy kánonjogi tanácsos.13 Somssich követ14 úr villás-
reggelire hívott meg. Hedry tanácsos estebédre. Pótlólag megjegyzem, hogy Postumia15 
határállomáson egy zsidó utassal volt kellemetlenségem. Hangosan szidta Magyar-
országot. Tudom, ezentúl jobban gondolja meg a dolgot. [!] Román útlevelére hivatko-
zott, mire azt mondottam neki, ön egy román útlevéllel utazó zsidó, a külföl dön román 
ember sem tenne ilyet. A magyarok, akik ennek a jelenetnek szemtanúi voltak, hálál-
kodva meg éljeneztek.

Őszentsége 12-én déli 12 órakor fogadott magánkihallgatáson. Mikor kitüntetése-
met megköszön tem, azt mondotta: „Szívesen tettem azokra való tekintettel is, akiket 
ön képviselt.” Ami alatt nyilvánvalóan a magyar kormányra célzott. Aztán nyomban a 

10  Rota Romana Törvényszék: az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága. 
11  Hedry István dr. (1881–1966), a római magyar követség tanácsosa (1923–1928). Misszióvezető, 

1929. október 23-tól követi rangban képviselte Magyarországot Belgiumban. 1930. december hó 9-én 
megkapta a belga Koronarend nagykeresztjét. Fejérdy, 2014, 46. http://lexikon.katolikus.hu/V/va-
tik%C3%A1ni%20magyar%20k%C3%B6vets%C3%A9g.html (2020. június 14.).

12  Balásy Antal követségi titkár (Budapest, 1894. május 15.–?), ideiglenes ügyvivő; 1926–1927 között dip-
lomata. Pályafutásának állomásai: London, Vatikán, Varsó, Washington, majd újra London. 1932-ben a 
genfi leszerelési konferenciához osztották be. Gergely, 1999a, 361.

13  Serédi Jusztinián (1884–1945), a Pozsony vármegyei Deákiban, szlovák eredetű iparoscsaládban szüle-
tett, eredeti neve Szapucsek György. A  teológiát a római bencés Szent Anzelm Egyetemen végezte. 
A  doktorátus megszerzése után hazatért, Pannonhalmán 1908. július 14-én áldozópappá szentelték. 
Ugyanazon év őszétől, Rómába visszatérve a Pietro Gasparri bíboros vezette egyházjogi kodifikáló bi-
zottság munkatársa és a Szent Anzelm Egyetemen a kánonjog tanára. 1918-ban tábori lelkész Eszter-
gomban. Az első világháború után ismét Rómában élt, a bencés kongregáció ülésén a magyar bencés 
rend képviselője, a vatikáni magyar követség kánonjogi tanácsnoka, majd a magyar egyházmegyék ügy-
vivője lett a Szentszéknél. Az ő munkája a Codicis Juris Canonici Fontes című kilenckötetes mű, amely 
az új kánonjog forrásait tartalmazta. Egyházjogi teljesítményét az oxfordi egyetem 1936-ban díszdoktori 
címmel ismerte el. XI.  Piusz pápa 1927. november 30-án – annak ellenére, hogy a magyar kormány 
Szmre csányi Lajos egri érseket jelölte – esztergomi érsekké nevezte ki, s még ugyanebben az évben bíbo-
rosi rangra emelte, majd 1928. január 8-án személyesen püspökké szentelte. 1928-ban a Magyar Tudo-
mányos Akadémia igazgatóvá, 1934-ben tiszteletbeli taggá választotta. A felsőház tagjaként 1935-ben 
törvényjavaslatot terjesztett elő a polgári házassági kényszer eltörléséről, és az egyházak előtt kötött 
házas ságok állami elfogadásáról. A magyar katolikus egyház fejeként mindenben XII. Piusz pápa állás-
pontját követte a szélsőjobboldal megítélésében, állást foglalt az alkotmányos rend védelmében, tiltako-
zott a fajelmélet ellen. Az ország német megszállása után fellépett a zsidók, különösen a zsidó származá-
sú katolikusok védelmében. Az Országtanács 1944. október 27-i ülésén jogilag törvénytelennek 
nyilvánította Szálasi Ferenc hatalmát, és nem jelent meg a nemzetvezető november 4-i eskütételén. 
Eszter gomban hunyt el. http://lexikon.katolikus.hu/S/Ser%C3%A9di.html (2020. június 9.) Életét és 
tevékenységét szofisztikáltan ábrázolja Csíky, 2018.

14  Somssich József gróf (Graz, 1864. december 19. – Budapest, 1941. január 22.) földbirtokos, jogász, dip-
lomata. 1919. szeptember 11. és 1920. március 15. között külügyminiszter, 1920–1924-ben vatikáni 
követ. 1925-ben nyugalomba vonult. Barcza, 1994, 531.

15  Postumia (ma: Postojna, SLO).
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külföldi kölcsön sorsa iránt érdeklődött. Sikerül-e a dolog. Azt mondottam, Milánóból 
jövök, hol már igen szépek a jegyzésbeli auspiciumok.16 Egy olasz egymilliót akar ott 
jegyezni, még pedig nem az olasz Quota számlájára. Ezután a Szentatya17 egy kisebb 
keretű közgaz dasági előadásnak is beillő excursiót18 tartott a magyar mezőgazdaságról, 
mely szerinte sok tekintetben  hasonlít az olaszhoz. Persze, mondotta, ez utóbbi inten-
zívebb a magyarnál. Különösen az öntözés sokkalta tökéletesebb és tökéletesebbé fog 
válni. Egyelőre még mindig a cistercitáknak öntözési és gazdasági rendszerén alapul ke-
vés változattal. Az állattenyésztés is jellegzetes Magyarországon. A  marhatenyésztés, 
lótenyésztés kiváló. De nem csak gazdasági érintkező pontjai vannak Italiának Magyar-
országgal, folytatta a pápa, történetiek is, és ezeknek az emléke, úgy, mint a közgazdasá-
gi érdekek hasonlatosságának tudata is, inkább Észak-Olaszországban él. Innét van, 
hogy Észak-Olaszország jobban érdeklődik Magyarország iránt, míg Közép-Olasz-
országban kevésbé isme rik. Délen még kevésbé.

A  pápának figyelmét legjobban az alföldi róna mérhetetlen volta kötötte le. Így 
folyt a dolog körülbelül 10 percig. Lassan, szinte megnyomva minden szót beszélt a 
pápa. Politikáról semmit, de semmit. Fölösleges is volt, azelőtt való nap járt a pápánál 
Somssich gróf követ búcsúaudiencián. Aztán miután a pápa mindinkább fölmelege-
dett, a nuntius úrra tért át és azt izente neki „Lo saluto e gli mando una specialissima 
benedizione”.19 Szava különösen szívélyesen hangzott. Látszik, hogy kedveli Schioppa 
nuntiust.20

16  Auspicium – előjel, kilátás.
17  Korszakunkban XI. Piusza pápa (Achille Ratti) (Desio, Lombardia, 1857. május 31. – Róma, 1939. feb-

ruár 10.). XV. Benedek utódaként 1922. február 6. és 1939. február 10. között pápa. 1879-ben szentel-
ték pappá. Rómában a Gregoriana Egyetemen tanult tovább, a teológia és az egyházjog doktora, 1882-
től a milánói szeminárium tanára. 1918-tól diplomáciai küldetésben apostoli vizitátor, 1919: nuncius 
Lengyelországban. 1920: Felső Sziléziában és Poroszországban teljesített rendkívül nehéz küldetést. 
1921. március: milánói érsek. Pápasága programja: Pax Christi in regno Christi (Krisztus békéje Krisztus 
országában) utat és célt adott az összeomlott világnak. Konkordátumok sorával rendezte az egyház kap-
csolatait: 1922: Lettországgal, 1924: Bajorországgal, 1925: Lengyelországgal, 1927: Romániával, Litvá-
niával, 1929: Olaszországgal, Poroszországgal, 1932: Badennal, 1933: Ausztriával, majd Németországgal. 
Az 1935. évi jugoszláviai konkordátumot nem ratifikálták. Csak egyezményt tudott kötni 1926: Cseh-
szlovákiával, 1928: Franciaországgal és Portugáliával, 1937: Ecuadorral. 1933–1936: 34 tiltakozó levelet 
írt a német kormányhoz a visszaélések miatt, 1937-ben Mit brennender Sorge körlevelében elítélte a kon-
kordátum sorozatos megszegését és a nemzetiszocializmus pogány tanítását és eljárásait. E körlevelét 
minden német templomban fölolvastatta. A Divini Redemptoris enciklikában az ateista kommunizmust 
ítélte el. Magyar Katolikus Lexikon: http://lexikon.katolikus.hu/P/Pius,%20XI..html (2020. ápri-
lis 27.). Tevékenységéről részletesen: Mondin, 2001, 657–681.

18  Excursio – eszmefuttatás.
19  Üdvözletem és áldásom küldöm neki.
20  Lorenzo Schioppa (Nápoly, 1871. november 10. – Hága, 1935. április 23.): címzetes püspök, diplomata. 

A nápolyi érseki szemináriumban teológiát tanított, majd pápai diplomata lett. 1912: a müncheni nuncia-
túra titkára, illetve ügyhallgatója. Az első magyarországi apostoli nuncius. 1920. szeptember végén érkezett 
Budapestre, megbízólevelét 1920. október 6-án adta át Horthy Miklós kormányzónak. A Vallás alap a nun-
ciatúra számára megvette József főherceg Dísz téri palotáját, mely 1945-ig maradt a nunciusok rezidenciája. 
1925. április 27-én Hágába helyezték át, ahol haláláig hollandiai internunciusként tevékenykedett, ott 
temet ték el. http://lexikon.katolikus.hu/S/Schioppa.html (2020. május 21.), Somorjai, 2020.
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Msgr. Borgongini21 már egy kicsit a tárgyhoz kezdett szólni. Kérdezte, megkapja-e 
Zichy gróf pécsi püspök22 a kinevezés időpontjától kezdődőleg a kalocsai adminisztrátor-
sággal járó jövedelmet. Megmondtam, hogy a vallásügyi miniszter23 úr tagadólag vála-
szolt, amit különben már írásban közöltünk a Szentszékkel. Aztán a birtokkérdés ren-
dezésére24 terelte a beszédet Msgr. Borgongini. Kiemeltem, hogy tudomásom szerint 
nálunk telhetőleg az egyházjog álláspontjára helyezkednek ebben a kérdésben. A kánon-
jogi álláspontot a magyar katolicizmusnak érdekeivel jól lehet összeegyeztetni, ha a kér-
dés megoldásánál a hagyományozó szándékát respektálják és az igazságosság és méltá-
nyosság követelményeit tartják szem előtt. Magyarországon természetesen bizalommal 
elvárják, hogy a Szentszék ilyen módon fog eljárni, és amennyire tőle telik, azon lesz, 
hogy a magyarországi benefitiátusok25 és katholikus intézmények vagyonjogi érdekei 
biztosíttassanak. „Részemről – mondotta Msgr. Borgongini – már rég azon gondolko-
zom, hogy az érdekelt püspökök e kérdés megoldásának céljából közös bizottságba tö-
mörüljenek a Szentszéknek és megbízottjának elnökletével. Ezt azonban, tette hozzá, a 
kormányok aligha fogják elfogadni.” „A mi kormányunk – mondottam – nem hiszem, 
hogy ez ellen kifogást tenne.” De hát nyilvánvaló volt, hogy Borgongini amúgy sem a 
magyar kormány ellenkezésétől tart. A kérdés komplikált –folytattam –, mert különböző 
viszonylatban igényel megoldást. „Mikor az egyik végén húzom, a másikon szakad.” 
„Gondolkodni kell róla, mondotta Msgr. Borgongini, nehéz lesz a megoldás.” Azután 
hozzátette: „A cseheknek ismételten megmondottuk, hogy míg a birtokkérdést nem 
rendezik, új beosztásról szó sem lehet.” Azután nagyon szívélyesen búcsúzott tőlem és 
megköszönte hozzászólásomat.

21  Francesco Borgongini-Duca (Róma, 1884. február 26. – Róma, 1954. október 4.) bíboros, Rómában 
született, és a Pápai Római Szemináriumban tanult, ahol teológia, kánon- és polgári jogi doktori fokoza-
tot szerzett. 1922–1928 között a rendkívüli egyházi ügyek államtitkára. 1929. június 7-én XI. Piusz ki-
nevezte őt Heraclea címzetes érsekévé Európában. Püspökké szentelését június 29-én Pietro Gasparri 
bíbo ros, Carlo Cremonesi érsek és Agostino Zampini püspök társszentelőkként végezték. Fontos szerepe 
volt a lateráni szerződés aláírásában. Barcza, 1994. 535.

22  Zichy Gyula, gróf (Nagyláng, 1871. november 7. – Kalocsa, 1942. május 20.), kalocsai érsek, pécsi püs-
pök, az MTA  igazgatósági tagja (1929). Teológiai tanulmányait Innsbruckban és Rómában végezte. 
1897-től pápai kamarás. 1901-ben XIII. Leó pápa, később X. Piusz pápa szolgálattevő kamarása lett. 
1902-től c. apát. 1905-től 1926-ig pécsi püspök, 1923-ban egyúttal a kalocsai érsekség apostoli admi-
nisztrátora. 1925-ben kalocsai érsekké és a pécsi püspökség apostoli adminisztrátorává (1926-ig) nevez-
ték ki. Alapítványokat létesített, Pécsett gimnáziumot, középiskolát, internátust, a Dunántúlon nyom-
dát és napilapot, iskolákat alapított. Kalocsán kibővítette a kórházat; tagja volt a főrendiháznak, majd a 
felsőháznak. Arcanum Magyar Életrajzi Lexikon: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
Lexikonok- magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/z-zs-787F8/zichy-gyula-grof-78862/ (2020. április 27.).

23  Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter (1922–1931).
24  Papp Antal új apostoli kormányzóságát a Szentszék a tapolcai apátság jövedelmeire alapozta. A magyar 

kormány erre válaszul a Szentszékhez intézett jegyzékben kifejtette, hogy arra nem lát okot a kormány, 
hogy a munkácsi püspököt a Vallásalaphoz tartozó tapolcai apátság terhére támogassa.  Véghseő, 2020.

25  Beneficiátusok – haszonélvezők (egyházi javadalmak haszonélvezői).
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Mikor Borgonginitől távoztam, gróf Somssichcsal találkoztam abban a tanácsszobá-
ban, hol valamikor Msgr. Pacellivel26 finalizáltunk27 a hajdúdorogi megállapodásokra28 
vonatkozó tervezetet. Gróf Somssich a bíbornok államtitkártól jött, ahova viszont én 
igyekeztem.

A bíbornok államtitkár szívesen fogadott, de kissé mégis éreztem, hogy közvetlenül 
gróf Somssich járt nála, aki olyan dolgokról beszélhetett a bíbornok államtitkár úrnak, 
melyeket előtte a legutóbbi külügyi utasítások értelmében kellett szóbahoznia, és ame-
lyekre a bíbornok államtitkár úrnak fel kellett tételeznie, hogy tudok róluk.

Mikor a bíbornok államtitkár úrnak megköszöntem, hogy kitüntetésemmel bizo-
nyára kegyes volt arról is megemlékezni, hogy a múltban szerencsés voltam Ő Eminen-
ciájának közvetlen közelségében szolgálhatni, a bíbornok államtitkár úr röviden, szinte 
keményen mondotta: „Sono tempi passati che non tornano mai.”29 Mire alázatosan 
jegyez tem meg: „Spero nondimemo bono il nonstro Signore, fa delle volte dei miracoli.”30 
Míg soromra vártam a bíbornok államtitkár előtermében, a lengyel ügyvivő, a holland 
követ és a cseh követ haladtak el mellettem. Az utóbbi önérzettől dagadó mellkassal és 
Napóleon-pózban. Pedig nem is tudta, hogy Csonkamagyarország31 egyik igénytelen 
papja mellett haladt el.

Pótlólag jegyzem ide, hogy Borgongini azt is mondotta, hogy a csehek, úgy látszik, 
már nem is bánják, hogy Fischer Colbri32 püspök Kassán maradjon.

26  Eugenio Pacelli (Róma, 1876. március 2. – Castel Gandolfo, 1958. október 9.) 1930–1939 között vati-
káni állam titkár, 1939. március 2-től haláláig XII. Piusz néven római pápa. Barcza, 1994. 548.

27  Finalizáltunk – véglegesítettünk.
28  1912 májusában érlelődött meg a döntés, amely a Hajdúdorogi Egyházmegye felállításához vezetett, 

amelybe a munkácsi, az eperjesi, a nagyváradi, a gyulafehérvár–fogarasi, a szamosújvári és az esztergomi 
egyházmegyékből összesen 162 parókia került besorolásra. A Magyarországon maradt egyházközségek 
számára XI. Piusz pápa 1924-ben létrehozta a Miskolci Apostoli Exarchátust. Lásd Véghseő Tamás írását 
https://hd.gorogkatolikus.hu/rolunk-a-hajdudorogi-egyhazmegye-tortenete (2020. július 31.).

29  Elmúlt idők, amelyek soha nem térnek vissza.
30  Bízom mégis a mi Urunkban, az Ő csodatéteményeiben.
31  A „Csonkamagyarország” kifejezés a trianoni békeszerződés utáni Magyarország széles körben használt 

megnevezése volt a Horthy-korszak idején.
32  Fischer Colbri Ágoston püspök (Zselíz, 1863. október 16. – Kassa, 1925. május 17.), teológiával és 

filozó fiával foglalkozó író, tanár, kassai megyéspüspök. Teológiai tanulmányait Bécsben végezte, majd 
budapesti, ill. esztergomi szolgálatát követően a bécsi Pazmaneum tanára, később rektora lett. 1904-től 
segédpüspök, 1907-től haláláig pedig megyéspüspök Kassán. Elsőként fordította magyarra a Rerum 
nova rum pápai enciklikát. Az államfordulat előtt több ízben is fellépett a kormány érzéketlen nemzeti-
ségi politikájával szemben. Csehszlovákia megalakulását követően az egyetlen püspök volt, aki az új ál-
lamban is a helyén maradt, s folytathatta főpásztori tevékenységét. Hamarosan szembekerült az új hata-
lommal, mivel bírálta annak egyház- és nemzetiségi politikáját. Az Országos Keresztényszocialista Párt 
egyik megszervezője. Főpásztori tevékenysége mellett a formálódó szlovákiai magyar szellemi élet egyik 
meghatározó alakja volt: több mint 25 egyesületet hozott létre, továbbá számos szociális létesítmény 
(pl.  Szent József Szegénygyermekek Otthona), illetve több újság elindítója volt. http://adatbank.sk/ 
lexikon/fischer-colbrie-agoston/ (2020. április 28.).
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Egyelőre, mondottam, mert most emésztenek. De aztán nem folytattam. Papp püs-
pök33 ügyét ugyanis Borgongini nem hozta szóba, és én magánlátogatáson lévén, nála 
jobbnak láttam a dolgot szintén szóba nem hozni.

Msgr. Pizzardot34 nem találtam. Nem tudják biztosan, mi kor tér vissza szabadságáról.
Jártam Msgr. Sanz de Samper35 maggiordomónál, Caccia Dominioni36 főkamarás-

mesternél. Ez utóbbi távol volt, mire felkerestem helyettesét, Msgr. Arborio Mella di 
Sant Eliát,37 mindnyájan nemcsak kedvesen, de örömmel, sőt Arborio Mella elérzéke-
nyülve fogadott. Arborio Mella, kitől megyés püspök uram megbízásá ból a püspök úr 
részére 1000 mise stipendiumot38 kértem, a szokásos 3  lírás mise stipendium helyett 
2000 stipendiumot ajánlott fel, és noha szóval se kértem, még 505 lírás stipendiumot 

33  Papp Antal (Nagykálló, 1867. november 17. – Miskolc, 1945. december 24.) görögkatolikus püspök, 
1893-ban szentelték pappá. 1912-ben lyrbei címzetes püspökké és munkácsi koadjutor püspökké nevez-
ték ki. Firczák Gyula püspök halála után az ő helyébe lépett. Hajdúdorogi apostoli adminisztrátorrá is 
kinevezték (ezt a tisztséget 1913-ig töltötte be). Október 12-én szentelték püspökké. 1924 nyarán cyzi-
cusi címzetes érsekké és az újonnan alapított Miskolci Apostoli Exarchátus kormányzójává nevezte ki 
XI. Piusz pápa, egyben felruházta őt a megyéspüspököt megillető jogokkal. Papp közben a munkácsi 
püspöki székházban vesztegelt, mert nem volt lehetősége a Magyarországra való beutazásra. Előző évi 
római útjához kapott útlevele nem volt érvényes Magyarországra, tehát nem kérhetett rá magyar vízu-
mot. A magyar kormány nem volt hajlandó elősegíteni Magyarországra jutását magyar útlevél kiállításá-
val, mert ezzel prejudikált volna több ezer Csehszlovákiában lakó, de a jelenlegi Magyarország területén 
született egyén állampolgársága kérdésében. A  csehszlovák kormánynak is kényelmetlen lett volna új 
útlevelet adni neki, illetve a régi érvényességét Magyarországra is kiterjeszteni, mert ezzel a diplomáciai 
aktussal elismerte volna Papp csehszlovák állampolgárságát. Papp Antalt 1925. szeptember 11-én előze-
tes kiutasítása után átadták a határon a magyar hatóságoknak. Ezután Budapesten elintézte visszahono-
sítását, 1925. október 27-én átvette Miskolcon apostoli kormányzósága vezetését, s biztosítani tudta 
magának a tapolcai apátságot is. Salacz, 2002, 98–99. 1925-ben Miskolcon telepedett le. Az államkor-
mányzat 1940-ben felvette a felsőház tagjai közé. http://www.byzantinohungarica.com/index.php/
papp-antal-1867-1945 https://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-anno/karpatalja-anno-papp-
antal-gorog katolikus-puspok/ (2020. július 30.). Tevékenységéről bővebben: Gergely, 1999a  42.,  
57–58., 92., 98. 

34  Giuseppe Pizzardo bíboros (Savona, 1877. június 13. – Róma, 1970. augusztus 1.) egyházi méltóság. 
1930: címzetes érsek 1929–1937 között  a rendkívüli egyházi ügyek államtitkára, 1937: bíboros. 
Barcza, 1994, 535–536.

35  Ricardo Sanz de Samper y Campuzano bíboros (Bogotá Santa Fe, 1873. december 19. – Sanremo, 1954. 
február 22.). 1896 és 1899 között a római egyházi nemesek Pápai Akadémiájában tanult. 1902. február 
11-én Mexikóba küldték, ahová 1902. március 18-án érkezett és ugyanazon év július 10-én távozott. 
A nagykövetség titkára. Kormányzóként első volt a bíborosok közül, aki tiszteletet adott az új XI. Piusz 
pápának. A  Szent Apostoli Palota prefektusa 1921. június 16-tól 1926 októberéig. A  Pápai Bíróság 
Heraldikai Bizottságának elnöke. A Sanremo Armea temetőben temették el. http://cardinals.fiu.edu/
bios1923-ii.htm (2020. április 28.).

36  Camillo Caccia-Dominioni bíboros (Milánó, 1877. február 7. – Róma, 1946. november 12.) 1935: 
bíboros. Temetése Santi Ambrogio és Carlo al Corso bazilika Róma. https://www.findagrave.com/ 
memorial/155086593/camillo-caccia_dominioni (2020. április 29.).

37  Msgr. Arborio Mella di Sant Elia bíboros. Grófi családban született. Jogi diplomát a római Pápai Egyházi 
Akadémián kapott. Kinevezték a Bíborosok Szent Kollégiumába, 1945 januárjában stroke érte, amely 
után megbénult. A  Vatikánban töltötte hátralévő éveit, 1953. március 20-án hunyt el. https://www.
findagrave.com/memorial/155851829/alberto-arborio_mella_di_sant_elia (2020. április 29.).

38  Mise stipendium – miseadomány, misepénz; a szentmisét bemutató papnak a misén kívül adott, rendsze-
rint pénzbeli adomány, mely elfogadóját arra kötelezi, hogy a misét egy bizonyos szándékra ajánlja fel.
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tett hozzá. És ezen felül még 100 10 lírás stipendiumot, azt jegyezvén meg levelében, 
hogy bizonyára lesznek ismerős paptársaim, akik között az 5 lírás 500 stipendiumot 
feloszthatom, a 10 lírás 100 stipendiumot pedig magamnak tartsam meg. Személyesen 
elmondandó szent misék fejében. 

Pótlólag idejegyzem, hogy míg a bíbornok államtitkár úrnál antichambríroztam,39 a 
személyes titkárával (régi ismerősömmel) beszélgettem hosszasabban. Szinte azt hit-
tem, hogy nekem beszél. De olyan meggyőződésesen szólott, és annyira a saját initiati-
vájából,40 hogy hajlandó voltam elhinni, hogy meggyőződésből beszél. Beszélgetésem a 
németek jövendő nagysága körül forgott, és franciák iránti ellenszenvtől sziporkázott. 
Továbbá azt fejtegette előttem, hogy Nagy-Románia és Nagy-Lengyelország múló ala-
kulatok, és hogy idővel, ha nem is egészen, de soknak a régi keretbe kell visszazökkennie. 
Ezeket a gondolatokat hajtogatta körülbelül egy fél órán keresztül. Még mielőtt a Vati-
kánba indultam volna, 9 1/2 órakor Bizleti bíbornoknál tisztelegtem, itt aztán az én 
régi jóakarómnál és pártfogómnál egészen kiöntöttem a lelkemet. „Ma per charita”41 
kiáltott fel a jó bíbornok úr, miért nem mondja el ezeket a dolgokat a vatikánbelieknek 
is. „Azoknak legnagyobb részt már megizentük követünk útján, ha neki nem hisz nek, 
nekem még kevésbé fogják elhinni, hogy önzetle nül beszélek és igazat mondok.” 
„De Eminenciádat ké rem, hogy egy bizonyos idő letelte után figyelmeztesse a vatikáni 
urakat, megmondván, hogy mindezeket egy föltétlenül hiteles magánjellegű értesülés 
révén tudja eminenciád.”

A királykérdés is szóba került. Tudja-e – mondotta Bizleti bíbornok –, mégpedig 
teljesen; motu proprio,42 hogy a főherceg43 mindent megtesz, hogy idő előtt biztosítsa 
magának Ottó44 király örökét.

39  Antichambríroz – előszobáz.
40  Initiativa – kezdeményezés.
41  Per charitá – kérem szépen, vagy ugyan már.
42  Motu proprio – saját kezdeményezésből.
43  Habsburg József Ágost főherceg (Alcsút, 1872. szeptember 9. – Rain bei Straubing, 1962. július 6.), 

tábor nagy, kormányzó, az MTA tagja (l. 1906, t. 1917–1945), József nádor unokája. Mint hadsereg- és 
hadseregcsoport-parancsnok részt vett az első világháborúban. 1918. október végén IV. Károly őt bízta 
meg az új kormány kinevezésével. Az októberi forradalom győzelme után fiával együtt hűségnyilatkoza-
tot tett a Nemzeti Tanácsnak. 1919. aug. 7-én, a Peidl-kormány eltávolítása után az ország kormányzójá-
nak nyilvánította magát, s kinevezte a Friedrich-kormányt, de az antanthatalmak követelésére alig két hét 
múlva, aug. 25-én kénytelen volt lemondani. Miután Horthyt kormányzóvá választották, mellé állt. 
1929-től a Kisfaludy Társaság tagja. Az MTA elnöke 1936-tól 1945-ig, a felsőház tagja 1927 és 1944 
között. 1945 után Nyugatra távozott; a Német Szövetségi Köztársaságban telepedett le. Életéről, tevé-
kenységéről részletes monográfiát adott közre Nánay Mihály. Nánay, 2018. Lásd még Ligeti, 2019, 
45–46, 53–54, 102–103, 136–137.

44  Habsburg Ottó (Reichenau an der Rax, 1912. november 20. – Pöcking, 2011. július 4.) főherceg, Karl 
von Österreich főherceg (a későbbi (I.) IV. Károly néven Ausztria császára és Magyarország, Bohémia és 
Horvátország stb. királya) és Bourbon-Pármai Zita főhercegnő (a későbbi császárné és királyné) legidő-
sebb fia. 1916-tól Ausztria és Magyarország trónörököse. http://www.ottovonhabsburg.org/content.
asp?ID=1030&lang=hu (2020. április 29.).
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Sajátságos, hogy ugyanígy nyilatkozott előttem György bajor herceg45 is, aki pappá 
lett és most a Gregorián egyetemen készül egyházjogból doktori oklevelet szerezni. 
Az Animában lakik, ahol szerény magam is vendég képében lakom. A herceg tegnap este 
engem megelőzve – a szobámban látogatott meg, és egy óránál tovább időzött nálam. 
Ma délután a bajor követ látogatta meg György herceget, ki aztán a Szentatyához ment 
audienciára, hova esti 6 1/4-re volt berendelve. Csak 8 óra után jött vissza vacsorára, 
hogy ezenközben mennyi időt töltött a Szentatyánál, nem tudom.

György herceg, Augusta46 főhercegnőnek a fivére, azelőtt lovastiszt volt. A fiatal 
József Ferenc főher ceg47 úrnak testvéreivel egyetemben nászajándékot küld, melyet én 
leszek szerencsés egy rém nagy kalapskatulyá ban Budapestre vinni, Somssich gróf urat 
kérte fel er re a szívességre a herceg, a gróf viszont rám ruházta a kitüntető megbízást, 
melynek csak úgy tehetek eleget, hogy ezt a nagy skatulyát személyes poggyászomhoz 
ve szem a fülkébe.

Ma, 12-én délután viszonoztuk György herceg látoga tását. E látogatás után elmen-
tem Frühwirth bíbornok48 úrhoz, akit már tegnap, de hiába kerestem. Eleinte privát 
ügyek ről beszélgettünk, nevezetesen arról, hogy a házat, hol a bíbornok lakik, eladják. 
A bíbornok úrnak ugyan még jövő évi június 1-ig joga van a házban levő lakásukhoz.  
(Via Gregoriana 41.) Minthogy azonban a háziúr, aki házát kénytelen eladni, éppen 

45  György bajor herceg Georg Franz Josef Luitpold Maria (Bajorország) (München, 1880. április 2. –   
Róma, 1943. május 31. ), katolikus pap és prelátus. Az első világháború alatt tiszt volt a nyugati és a 
kele ti fronton, ezredesi rangot ért el. A korabeli pletykák szerint 1896-ban kapcsolatba került egy gazdag 
bécsi kereskedő azonos korú lányával,  ám a társadalmi különbségek miatt nem vehette feleségül. Ennek 
a szerelemnek a beteljesedése miatt a herceg házassága is tönkrement. Alig lehet tisztázni, hogy ez a tör-
ténet mennyiben felel meg a tényeknek, anélkül, hogy a történészek megtekintenék a forrásokat a 
Wittels bach-ház archívumában, amely jelenleg szabadon nem kutatható. Georg herceg ezután elhagyta 
otthonát és a bajor királyi családot, majd teológiát kezdett tanulni. Innsbruckban, 1921. március 21-én 
szentelték pappá. Ezután Innsbruckban kánonjogi doktori fokozatot szerzett, majd Rómába ment, ahol 
folytatta tanulmányait, 1925-ben végzett a Pápai Akadémián. Rómában ismert és népszerű lett a 
„Monsignor Georgio” becenév alatt. Nagyon aktív tevékenységet fejtett ki az ott lakó németek, különö-
sen a bajorok körében, kiváló kapcsolatai voltak a Vatikánban. Alakját megemlíti Barcza, 1994, 313.

46  Auguszta osztrák főhercegné (München, 1875. április 28. – Regensburg, 1964. június 25.), Lipót bajor 
herceg és Habsburg Gizella főhercegnő lánya, Habsburg József Ágost főherceg felesége, Ferenc József 
császár és király unokája. Barcza, 1994, 553.

47  József Ferenc főherceg (Brno, 1895. március 28. – Carcavelos, 1957. szeptember 25.), József Ágost főher-
ceg és Auguszta bajor hercegnő elsőszülött fia. Több szociális és kulturális egylet védnöke, tagja. 
Barcza, 1994, 549.

48  Andreas Franz Frühwirth bíboros (Sankt Anna am Aigen, 1845. augusztus 21. – Róma, 1933. február 9.), 
a Római Katolikus Egyház kuriális bíborosa. 1863-ban lépett be a Domonkos-rendbe, 1868-ban Grazban 
szentelték fel. Katolikus teológiát és filozófiát tanult különféle dominikánus házakban, később a Pápai 
Akadémián. Grazban az Ordenshausban, majd Bécsben tanított. 1890-től az Osztrák–Magyar tarto-
mány provinciálisa, 1891-ben az egész rend vezetője lett. E minőségében a Pápai Szent Iroda tanácsadó-
jaként is tevékenykedett. 1907-ben X. Piusz pápa kinevezte őt Ausztria apostoli vizitátorává, Bajorország 
apostoli nunciusává, valamint Heraclea címzetes érsekévé. Rafael Merry del Val bíboros részvételével 
püspökké szentelték. XV. Benedek pápa 1915-ben bíborossá kreálta. 1917-től Rómában élt, részt vett az 
1922. évi, XI. Piusz pápát megválasztó konklávéban. Andreas Frühwirth bíboros 1933-ban Rómában a 
bíbo rosok kollégiumának egyik legidősebb tagjaként halt meg. http://cardinals.fiu.edu/bios1915. 
htm#Fruhwirth (2020. május 1.).
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most adhatja el jutányosan, a bíbornok úr, nehogy akadálya legyen a következő értéke-
sítésnek, az Animába vonul, és ott szerényen két szobában húzódik meg, míg a szent 
Officium49 palotájában juttatnak neki lakást.

Csakhamar rátértünk a Papp-féle ügyre, a bíbornok úr, aki a magyarországi görög- 
katholikus apostoli adminisztrátorságról50 semmit sem tudott, szomorúan mondotta a 
Papp eltávolítására célozva: „Fájdalom, nem tudtam megakadályozni, de nagy aggoda-
lommal nézek az esetleges fejlemények elébe. Ismerem a ruthén kérdést Galiziából, hol 
hosszabb ideig időztem annak idején. Nagyon bánt, hogy így történt, nem rajtam mú-
lott, viszont igaz, hogy a vatikániaknak nagyon nehéz volt a helyzetük. Másfél év óta 
járt a nyakamra a cseh követ. A Vatikánba még fokozottabb buzgalommal szaladgált 
ugyanebben az ügyben. Bíbornok társaimhoz szintén. A vatikániak helyzetét súlyos-
bította az, hogy concentrikusan51 dolgoztak Papp ellen cseh részről. Egyfelől a cseh kö-
vet, másfelől Marmaggi nuntius52 úr, ki egészen a csehek kezében van. Ismételten hang-
súlyoztam a magam részéről a cseh követ előtt, hogy a Szentszék csak ká noni okból 

49  Szent Officium: a Hittani Kongregáció (latinul: Congregatio pro Doctrina Fidei), régebbi nevén Szent 
Officium a Római Kúria egyik hivatala, amely elsősorban a katolikus tanítást felügyeli.

50  XI.  Piusz pápa (1922–1939) felhatalmazása alapján Francesco Marmaggi prágai nuncius 1924. jú-
nius 4-én kelt alapító iratával az eperjesi és a munkácsi egyházmegye Magyarországon maradt paróchiáit 
kivette a két egyházmegye joghatósága alól és számukra önálló egyházkormányzati szervezetet, apostoli 
exarchátust állított fel. Az első világháború után a munkácsi egyházmegyében súlyos zavarok keletkez-
tek. Ennek során kb. 55 000 hívő elhagyta a görögkatolikus egyházat, napirenden volt a görögkatolikus 
templomok kifosztása, több községből elűzték a görögkatolikus lelkészt. Lásd: Pirigyi István: A miskolci 
apostoli exarchatus története http://www.byzantinohungarica.com/index.php/tortenelem-01/pirigyi- 
istvan-a-miskolci-apostoli-exarchatus-tortenete (2020. július 31.).

51  Concentrikusan – központilag.
52  Francesco Marmaggi bíboros (Róma, 1876. augusztus 31. – Róma, 1949. november 3.), a Szentszék 

diplomatája, valamint kuriális bíboros volt. Marmaggi a pápai római szemináriumban tanult, ahol filo-
zófia és teológia doktori fokozatot szerzett. 1900. április 14-én a Római Egyházmegye papjává nevezték 
ki. Ezt követően a Római Egyházmegyében, valamint az apostoli büntetés-végrehajtási intézet munka-
társaként tevékenykedett 1904-ig. XV. Benedek pápa 1920. szeptember 1-jén nevezte ki a haemimontói 
Hadriano polis címzetes érsekének, majd ezután a Román Királyság első apostoli nunciusának méltósá-
gát nyerte el. A kinevezést hosszú diplomáciai tárgyalások követték Románia és a Szentszék között, cse-
rébe Dimitrie Pennescut nevezték ki Románia első nagykövetének a Szentszékhez. Pietro Gasparri kar-
dinális bíboros államtitkár Francesco Marmaggit ugyanazon év szeptember 26-án a trasteverei Santa 
Maria-templomban püspökké szentelték. A  társszentelők Bonaventura Cerretti, a rendkívüli egyházi 
ügyekkel foglalkozó kongregáció titkára és Lorenzo Schioppa, a Magyar Királyság apostoli nunciusa 
voltak. Marmaggi képviselte a pápát 1922-ben, amikor I. Ferdinándot Nagy-Románia királyává koronáz-
ták. A  görög–török háború után a Vatikán rendkívüli megbízottjaként fontos diplomáciai küldetést 
teljesített Törökországban. 1923. május 30-án Marmaggit apostoli nunciusnak nevezték ki Csehszlová-
kiába. Két évvel később azonban tiltakozásként visszahívták Rómába. Ennek eredményeként a két fél 
hatóságai között számos nézeteltérés következett be, amelyet az a csehszlovák politikai döntés okozott, 
hogy hivatalosan megünnepeljék Husz János kultuszát. Francesco Marmaggi 1925. július 6-án távozott 
Prágából, miután Tomáš Masaryk elnök, Antonín Švehla miniszterelnök és Edvard Beneš külügyminisz-
ter állítólag magánszemélyként részt vett az ünnepségen. Távozása eredményeként Csehszlovákia meg-
szakította a diplomáciai kapcsolatokat a Szentszékkel. Marmaggit a pápa 1928-ban apostoli nunciusnak 
nevezte ki Lengyelországba. XI. Piusz1935-ben a bíborosok testületébe emelte. Részt vett az 1939. évi, 
XII.  Piuszt megválasztó konklávé munkájában. Szívrohamban halt meg, a trasteverei Santa Cecilia- 
bazilikában temették el. http://cardinals.fiu.edu/bios1935.htm#Marmaggi (2020. május 2.).
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távolíthat el püspököt, ha a püspök ön ként le nem mond. Papp püspöknek pedig nyíl-
tan megmondottam, hogy ne mondjon le. Marmaggi nem is független ember, még saját 
lakása sincsen. A herceg érseknél lakik, a csehek fenyegetésekkel befolyásolják. Kompli-
kációkat helyeznek neki kilátásba, mire aztán Marmaggi meghátrál és a kedvük szerint 
cselekszik. A Papp-ügyben különben ez volt az ütőkártya: A cseh követ kormánya nevé-
ben a legutóbbi időben folytonosan azt hangoztatta, hogy a csehek mindaddig fogják a 
schizmatikus mozgalmat53 támogatni, míg a Szentszék Pappot el nem távolítja. Mihelyst 
ez megtörténik, a cseh kormány megvonja a schizmatikusoktól54 a támogatást.” 

„És lássa – tette hozzá szelíd mosollyal a 80. esztendejét kezdő bíbornok –, itt azt el 
is hitték.” A mosolyban kérdőjelet és felkiáltójelet véltem látni, s ebben megerősödtem, 
mikor a bíbornok úr így folytatta: „Benest nem 1914-től kell ismerni, hanem jóval 
előbbről, miként, teszem én, ismerem. 1908-ban Benes a dijoni egyetemen nyert dokto-
rátust és dissertatiót írt, melynek ez volt a címe: Les problémes tchéques – s már ebben 
a könyvben fejtegette azokat az eszméket, melyeket most realizál.”55

„Amit ön az imént mondott, folytatta a bíbornok, tudniillik, hogy a protestantiz-
mus évszázadokon át kamatoztatható tőkét fog kovácsolni azokból az intézkedésekből, 
melyekbe az utódállamok, nevezetesen a Csehszlovák Köztársaság a prágai nuntius úr-
ral együtt kényszeríti bele a Szentszéket, teljesen osztom. Abban is igaza van Önnek, 
hogy a franciabarát politika a magyarokat még, amennyiben nem tenné szívesen, okvet-
lenül a németek, sőt a protestáns színezetű németségnek a karjaiba kergeti, és hogy en-
nélfogva az, ami ebben a viszonylatban történik, a fentiek részéről, még franciabarát 
szempontból is kifogás alá esik. Ezt a gondolatot majd hasznosítani igyekszem. 
De önök nek is hasznosítaniok kell.”

„Félek, hogy Papp püspök távozásával – tette hozzá a bíbornok – az ukrán kérdés is 
felgöngyölődik.” Ekkor vendéget jelentettek, kit az érsek nem akart várakoztatni, miért 
is felszólított, látogatnám meg még egyszer hétfőn 11-én délután 4 órakor. Addig pedig 

53  A polgári közigazgatás bevezetése és a szovjet szomszédság létrejötte után megváltozott a kormányszervek 
viszonya a görögkeleti egyházhoz. Rájöttek arra, hogy túlértékelték a pravoszláviától kiinduló pánszláv ve-
szélyt, hiszen a bolsevista hatalom ellensége volt az egyházaknak, és ekkor még nem folyt semmilyen együtt-
működés a Szovjetunió és a pravoszláv egyházak között. Fenntartásokkal kezdték fogadni a görögkatolikus 
klérus vádaskodásait is, hiszen számottevő részük az ukrán irányzat támogatásával kompromittálta magát, 
s a híveik többsége széles körű autonómia létrehozását tartotta volna kívánatosnak. A görögkeletiekhez való 
viszony megváltozásában közrejátszott a pravoszláv klérus sikeres politizálása. „Meg kell állapítani, hogy a 
görög keleti schizmatikus mozgalom politikailag éppen olyan ügyesen viselkedett a cseh kormányzat felé, 
mint amilyen ügyeskedést megkísérel a magyar uralom felé is az uralom átvétele óta. […] meglepetéssel ta-
pasztaltam, milyen ügyesen és elevenen dolgozik a schizmatikus mozgalom a magyar hatóságoknál, hivata-
loknál és Pesten a ministeriumoknál is. Fenntartás nélkül deklarálták mindenütt hazafias magatartásukat és 
lojalitásukat.” Kozma Miklós: Ukrán kérdés Kárpátalján. Lásd bővebben: Brezovics, 2004, 104–105.

54  „A rutén skizmatikus mozgalomnak a legfőbb tanulsága reánk nézve az, hogy a görögkatolikus klérussal 
szövetkezett közigazgatás által rendezett vallásüldözés teremtette meg az orosz vallási propagandának 
lehetőségeit.” Gönczi, 2007, 92. 

55  Edvard Beneš (Kozlany, 1884. május 28. – Sezimovo Ústí, 1948. szeptember 3.), cseh politikus, Cseh-
szlovákia második elnöke. Ádám, 2008; Ádám, 2014.
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menjek el, miként amúgy is szándékozom Merry del Val56 és Scapenelli bíbornok57 
urakhoz.

A román konkordátumról58 a Messaggero59 azt írja, hogy a tárgyalás be van fejezve. 
Az utolsó üléseken, tudniillik a három utolsó ülésen maga a bíbornok államtitkár is 
részt vett. Most az aláírás és a román parla mentben való elfogadtatás van hátra. 

Gróf Somssich, mikor érkezésem után villás reggelire hívott meg, azt kérdezte tőlem, 
hiszem-e, hogy a bíbornok államtitkár a konkordátum-tervezetet aláírás előtt nekünk 
meg fogja mutatni. Azt válaszoltam, hogy igenis magam sem hiszem, de azért kérnünk 
kellett, mert nem volt szabad a kérés teljesítését teljesen ki zártnak tekinteni. Különösen, 
ha a háború előtt kötött szerb konkordátum féle analógiát idéztük emlékezetünkbe.

Éjjeli fél tizenkettőre járt az idő, csak azt írom még pótlólag ide, hogy még tegnap 
délelőtt jártam Ledochovsky jezsuita generálisnál,60 kivel közel fél óráig beszéltem a 
mi ügyeinkről.

56  Rafael Merry del Val y Zulueta (1865. október 10. – 1930. február 26.), spanyol római katolikus bíboros. 
1888-ban szentelték, filozófiai doktori fokozatot szerzett a Pápai Gergely Egyetemen. Később teológiai 
doktorátust, majd kánonjogi licenciátust kapott, és Róma egyik legbefolyásosabb alakjává vált. Mielőtt 
bíbo ros lett, az 1903. évi, X. Piuszt megválasztó konklávé titkára volt. Ezután a pápa bíborossá kreálta. 
1903-ban kinevezte külügyi államtitkárrá. Ettől a pillanattól kezdve Merry del Val élete soha többé nem 
választható el a pápa életétől. Ezt a pozíciót 1903-tól 1914-ig töltötte be. Diplomáciai eredményei között 
szerepelt a konkordátum aláírása Szerbiával, alig négy nappal azelőtt, hogy 1914. június 28-án Szarajevóban 
az osztrák trónörököst és feleségét meggyilkolták. A bíboros temetésére 1930-ban a Szent Péter-bazilikában 
került sor. https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=9263 (2020. május  2.).

57  Raffaele Scapinelli di Leguigno (1858. április 25. – 1933. szeptember 16.), a római katolikus egyház olasz 
bíborosa, 1918 és 1920 között a vallási ügyek kongregációjának prefektusa. 1915-ben kardinálissá nevez-
ték ki. 1887-ben került a Római Pápai Egyházi Akadémiára, ahol kánonjogi és polgári jogi doktori foko-
zatot szerzett. 1887 és 1889 között a kánonjog professzora volt a reggio-emiliai szemináriumban. Ezt 
követően a Római Kúriába való bekerülése után 1891-ig a Vatikáni Államtitkárság tisztviselőjeként szol-
gált. Scapinelli 1891-től 1894-ig a Portugáliában működő nunciatúra titkára volt, ahonnan februárban a 
hollandiai nuncius könyvvizsgálójává nevezték ki. 1903-ig maradt ebben a pozíciójában. Scapinelli a 
Pápai Egyházi Akadémián is tanított. 1908. március 18-án a rendkívüli egyházi ügyek kongregációjának 
titkára lett. 1912-től 1916-ig az Osztrák–Magyar Monarchia apostoli nunciusa. Egyike volt azoknak a 
bíborosoknak, akik részt vettek abban az 1922-es konklávéban, amely XI. Piusz pápát megválasztotta. 
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bscle.html (2020. május 3.).

58  Románia már 1919-ben diplomáciai kapcsolatba lépett a Szentszékkel. Mindkét fél érdekévé vált az állam 
és a helyi római katolikus egyház egymáshoz való viszonyának rendezése, mivel a trianoni békével nagyszá-
mú latin és görög szertartású katolikus hívő került román impérium alá. A konkordátum megkötése érde-
kében 1920-ban megindultak a tárgyalások, amelyek Bukarestben már 1924-ben elakadtak, amiben az or-
todox egyház hozzáállása is közrejátszott, ők tekintették magukat a román nemzet igazi képviselőinek. 
Hasonlóképpen a konkordátumtárgyalásoknak esett áldozatul a kormány kívánságára a svájci származású 
Netzhammer bukaresti érsek is, aki Róma fölszólítására 1924. július 3-án kénytelen volt aláírni lemondását. 
Lemondatása elsősorban a kormánynak azzal az óhajával függött össze, hogy Románia összes latin püspök-
ségeit a bukaresti érsekség alá rendeljék és a Székelyföld egy részét a bukaresti egyházmegyéhez csatolják. 
Netzhammer a kormány terveinek bizonyos fokig útjában állott, ezért kellett távoznia. Utóda a cseh szár-
mazású, de Bukarestben született Alexandru Cisar jászvásári püspök lett. http://lexikon.katolikus.hu/R/
rum%C3%A9n%20konkord%C3%A1tum.html (2020. augusztus 29.).

59  Il Messaggero – olasz újság, amelyet 1878-ban alapítottak, székhelye Rómában található.
60  Wlodomir Ledóchowski 1866. október 7-én született Loosdorfban. Szülei: a lengyel főnemesi családból 

származó Anton Ledóchowski (1823–1885) gróf és a svájci arisztokrata Josephine von Salis-Zizers 
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Kerestem P. Banghát61 is, aki azonban Nápolyban van, és onnét Németországba 
vagy Ausztriába igyekszik nyaralni.

Július 13. Ma reggel Msgr. Florzakot62 látogattam meg a Rota Lengyel uditoréját.63 
Nála találtam Kempinsky prelátust, kit még Varsóból ismerek. Meghívtak holnap ebéd-
re. Nem fogadhattam el a meghívást, pedig ezt annál is inkább sajnálom, mert amint 
megtudtam a mi őszinte barátunk Msgr. Skirmunt64 is ott lesz, akit, ha csak lehetséges, 
amúgy is fel akarok keresni.

Délelőtt 10 1/4-kor már Msgr. Canalinál65 voltam. Msgr. Canalival éveken át jó 
barátságban voltunk.

Nagyon megörült, mikor meglátott. Ő Merry del Val bíbornok meghitt embere. 
X. Piusz pápa alatt, mikor Merry del Val államtitkár volt, Canali – aki egyébiránt egy ős-
régi őrgrófi család sarja – államtitkár-helyettes volt. Canalival teljes bizalommal beszélhet-
tem. Mikor azokat a visszahatásokat ecseteltem, melyeket nálunk a Szentszéknek bizo-
nyos intézkedései szülnek, azt mondotta, hát biz ez nagy baj, szinte szerencsétlenség.  

A legnagyobb baj az, hogy alig lehet rajta segíteni. A bíbornokok közül az államtit-
kárt kivéve, senki sem kaphat bele a kormánykörök küllőibe. Mindent a bíbor nok ál-
lamtitkár és Borgongini intéz, a személyi dolgo kat Pizzardo. Mégpedig mind a három 
édeskevés hozzáértéssel. De egyéb baj is van, már XV. Benedek óta készek a Vatikánban 

(1831–1909) grófnő voltak. A kilencgyermekes Ledóchowski családból elsősorban az egyházi életben és 
lengyel történelemben kimagasló szerepet játszó személyek származtak. A háborús helyzet miatt meg-
osztott 26. rendgyűlésen, 1915-ben Wlodomir Ledóchowskit választották meg a Jézus Társasága 26. 
álta lános rendfőnökének. Nagyon sok korabeli politikussal és diplomatával került közvetlen kapcsolat-
ba, azon kevés jezsuita általános rendfőnökök közé tartozott, aki jó viszonyt ápolt a pápákkal: XI. Piusz, 
XV. Benedek és XII. Piusz pápa megbecsülését élvezte. 1942. december 13-án hunyt el, több hónapos 
betegeskedés után, a Campo Verano temető jezsuita sírboltjába temették el. https://jezsuita.
hu/a-vasszigoru-fekete-papa-p-wlodomir-ledochowski-sj-a-jezus-tarsasaganak-26-altalanos-rendfonoke-
nek-elet (2020. május 3.).

61  Bangha Béla, SJ (Nyitra, 1880. november 16. – Budapest, 1940. április 30.), hithirdető, szerkesztő, író.    
http://lexikon.katolikus.hu/B/Bangha.html.

62  Józef Florczak (1885–1943) papi szolgálatát különféle fontos pozíciókban töltötte be: a Lublini Egye-
tem Kánon Jogi és Erkölcsi Karának professzora és dékánja, a római Szent Stanislaus lengyel nemzeti 
plébánia rektora volt. A Római Rota prelátus könyvvizsgálója és plébános. 1943. április 20-án halt meg a 
dachaui koncentrációs táborban. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-
doi-10_21697_im_2015_26_1_01 (2020. augusztus 20.).

63  Uditore – könyvvizsgáló.
64  Konstanty Skirmunt (1866. augusztus 30. – 1949. július 24.) lengyel politikus, 1907–1914 között az 

Orosz Birodalom Állami Tanácsának, majd 1917–1918-ban a Párizsi Lengyel Nemzeti Bizottságnak a 
tagja. Lengyel nagykövet Rómában 1919–1921, lengyel külügyminiszter 1921–1922-ben és lengyel 
nagykövet Londonban 1919–1934-ben. https://walbrzych.naszemiasto.pl/65-lat-temu-w-walbrzychu-
zmarl-konstanty-skirmuntt/ar/c1-2372642  (2020. május 3.).

65  Nicola Canali (Rieti, 1874. június 6. – Vatikán, 1961. augusztus 3.) olasz bíboros. 1900-ban szentelték 
pappá. XI. Piusz pápa 1935-ben bíborossá kreálta. Bíborosként ő jelentette be a világnak, hogy 1958-ban 
Angelo Giuseppe Roncalli bíborost (XXIII. János pápa) pápának választották. 1961. augusztus 3-án, 
87  éves korában halt meg. http://www.catholichierarchy.org/bishop/bcanali.html (2020. május 3.).
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minden telhető, még elvi áldozatra is, ha arról van szó, hogy a külképviseletek számát 
eggyel gyarapítsák.”

„Mikor az első francia követ a Pápához bemutatkozó beszédét intézte – folytatta 
Msgr. Canali –, akkor a követ intangible-nek66 jelezte beszédjében a régtől dívó és sérel-
mes kultusz-törvényeket és Ő Szentsége erre a beszédre, amelyet neki szokás szerint 
előzetesen bemutattak, anélkül, hogy a francia követ emez impertinenziájára67 reagált 
volna, Franciaországnak dicsőítésével felelt. Nagy szomorúsággal voltam ennek a jele-
netnek fültanúja. (Msgr. Canali a congregatio ceremoniális secretariusa68 és mint ilyen, 
a nagy diplomáciai bemutatásokon államfők fogadtatásán mindig jelenlevő, tehát ki fo-
gástalan tanú.) Azon azonban – folytatta Msgr. Canali – éppenséggel megbotránkoz-
tam, amit most elmondok: Egy ízben egybegyült volt az egész diplomáciai testület, 
hogy a Bíbornok államtitkár úr elé járuljon. De jó, hogy magának nem kellett ott len-
nie, Msgr., néhány kivá ló egyéniségtől eltekintve, teszem eltekintve az önök követétől, 
ki kifogástalan gentleman, rettenetes vegyes társaság ez. Hemzseg a journalisztáktól,69 
ügyvédektől és nem egyéb nem igen gentlemanlike70 elemtől. És ez elé a társaság elé 
lépve, a bíbornok államtitkár gyönyörködve jelentette ki: Mit mondana Szent Péter, kit 
néhány szegény halász ember környezett, ha ezt a fényes gyülekezetet látná! A Vatikán-
ban remegnek annál a gon dolatnál, hogy a képviseletek száma megcsappanhat. És oly-
kor készebbek érthetetlen áldozatokra is, csakhogy ez meg ne történjék. Franciaorszá-
gon kívül Portugália és a Csehszlovák Köztársaság klasszikus példa erre. Minél 
vakmerőbbek a követek, annál többet érnek el. De mondja-e el, folytatta Canali, az 
önök követe azt, amit ön most előttem felpanaszol?” Kétségtelenül elmondja – mon-
dottam –, csakhogy kollegáihoz nem igen győzi, hogy hasonló vakmerőséggel dolgoz-
zon. Mire Canali így folytatta: a cseh követ Pallier,71 úgy mondják szabadkőműves. 
Az engedékenyeket itt könnyen negligálják. Az előkelőség nem igen alkalmas eredmé-
nyek elérésére. Hiába dicsekedett egy társaságban az Önök követe, hogy ő a legszebb 
követ a Szentszék melletti képviseletben. A kevésbé előkelőek könnyebben boldogul-
nak. A cseh követ untalan a Vatikánban van, és nagyon gyakran keresi fel a congregátiós 
bíbornokokat. Igaz a congregatiót (itt kétségtelenül a congregatione per gli affari 
stra-ordinarit72 értette) nagy ritkán hívják össze, de olykor a vatikániak mégsem dönte-
nek egészen a maguk hatáskörében. Egyébiránt Ön beszélni fog a bíbornokkal (Merry 

66  Intangible – érinthetetlen.
67  Impertinenzia – szemtelenség, pimaszság.
68  Congregatio ceremoniális secretarius – a vatikáni diplomáciai rendezvényekért felelős főpap (bíboros).
69 Journalista – újságíró.
70  Gentlemanlike – úriemberhez méltó.
71  Václav Pallier (Týn nad Vltavou, 1880. július 27. – Prága, 1947. július 8.) Csehszlovákia Szentszékhez 

akkre ditált követe 1924 és 1926 között, aki valójában már 1925 nyarán távozott a Vatikánból Csehszlová-
kia és a Szentszék közötti diplomáciai konfliktus (Marmaggi-ügy) miatt. 1927 és 1933 között Csehszlová-
kia magyar országi nagyköveteként szolgált. https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/organizacni_
struktura/utvary_mzv/specializovany_archiv_mzv/kdo_byl_kdo/pallier_vaclav.html (2020.  október 21.).

72  La Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari – a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációja.
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del Valt értette), majd meglátja, ugyanezt fogja mondani.” Erre búcsúztunk azzal, hogy 
12 tájban visszajövök, hogy Merry del Val bíbornok úrnál tisztelegjek. 

Ezen közben a Vatikánba mentem, hogy Arborio Mellának nagy szívességét megkö-
szönjem. Nem találtam a lakásán, de találkoztam vele, mikor a Szent Péter-templomba 
mentem, hogy ott szokásomhoz mérten imádkozzam. Természetesen felkerestem 
X. Piusz és XV. Benedek pápa sírját. X. Piusz73 pápa sírja körül gyertyák égnek, 4 darab 
a sír előtt, a koporsót most is friss virág borítja, és a szarkofágja körül mindig újabb láto-
gatók imádkoznak, talán érte, talán hozzá, talán úgy, mint magam: egy miatyánkot érte, 
a másikat hozzá. Egy német költő mondása jut eszembe „Es soll Deiner Seele niemals 
an Gebet, Deinem Grabe nie an Blumen fehlen.”74 Msgr. Canali azt mondotta, hogy 
éppen aznap reggel egy nápolyi asszony hozott votív ajándé kot. Ez az asszony gyógyít-
hatatlannak mondott gyomorbajban szenvedett, és miután egy kilencedet (novenát) 
tartott X. Piusz tiszteletére, egyszerre teljesen felépült. 

Más csodálatos gyógyulásokról is beszél Canali, a többi között arról, hogy egy fran-
cia gyógyult ki egyszerre valamelyik nagy bajából így, s aztán gyalogszerrel zarándokolt 
X. Piusz pápa sírjához.

Tudvalevő, hogy Merry del Val a X. Piusz boldoggá avattatására irányuló lépés nem 
hivatalos kezdeményezője és mint a Szt. Péter-templom Arciprete75-je, különben is job-
ban érde kelt a dologban.

Kedvesen érintett, hogy mikor a Vatikánban a lépcsőről lejöttem, a svájci őrség tize-
dese – ki valamikor hallgatóságomhoz tartozott – nem engedte, hogy a napsütéses téren 
át menjek a Szt. Péter-temp lomba, hanem úgy, mint régente, a Scala Regia76-nál levő kis 
ajtóhoz kísért, mely közvetlenül a Szt. Péter-templom előcsarnokába vezet. A Szt. Péter- 
templomból elmentem Merry del Val bíbornokhoz. Merry del Val bíbornok a régi ke-
gyes séggel és ösmeretes nagy tartózkodása mellett is kitüntető szívélyességgel fogadott. 
Kérdezősködött, válaszoltam. Körülbelül úgy, mint Frühwirth bíbornok – Merry del 
Val bíbornok nagy érdeklődéssel hallgatott meg, aztán, mikor megkértem, hogy alkalom-
adtán szavát hallassa a mi érdekünkben, azt mondotta: Nagyon értem önt Msgr., de 
aligha tudok segíteni. Mindent az a három intéz, mi csak a congregatiókban szólhatunk 
hozzá és kivált politikai vonatkozású ügyeket ritkán terjesztenek a congregatio elé.” 

„Azután hozzátette: megmondotta Ön ezeket a Szentatyának.” Nem, nem volt 
alkal mam és módom hozzá. A Szt. Atya nem kérdezett és csakis nem politikai vonatko-
zású dolgokról beszélt. A politiku mot nem is érintette, sőt észrevehetőig kerülte.”

Másokkal is így tett mindig, mondotta a bíbornok úr. Aztán még közömbös dol-
gokról beszéltünk, majd miután körülbelül 20 percet töltöttem nála, elbúcsúztam tőle, 

73  Szent X. Piusz (Giuseppe Melchiorre Sarto), pápa (Riese, 1835. június 2. – Róma, 1914. augusztus 20.). 
Tevékenységét részletesen bemutatja Gergely, 1999b, 249–258.

74  „A lelkedből soha ne hiányozzon az ima, a sírodról pedig a virág.” – Szabad (nem szó szerinti) idézet, 
amelynek forrását nem tudtuk megállapítani.

75  Arciprete – főpap.
76  Scala Regia az Apostoli Palota hivatalos bejáratánál található lépcsősor a Szent Péter tér északi oldalán, 

Lorenzo Bernini tervezte.
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s a bíbornok úr a termeken keresztül az előszobáig kísért, amit, jól tudom, ritkán szo-
kott megtenni. Délben Msgr. Patrizinél77 ebédeltem. Patrizi a Rotának igen neves ügy-
védje, ő nyerte meg kliense javára a Gould–Castellán-féle pert,78 és ő volt ügyvédje a 
Széchenyi–Andrássy érvénytelenítési pernek79 is. Közben áttanulmányozta volt az 
O-P  ügyet, melyet teljesen kilátástalannak jelzett arra az esetre, ha az illetők ebben 
az ügyben a Szentszékhez, illetőleg a Rotához fordulnak.

A déjeuner80-nél, illetőleg a déjeuner után is az olasz belpolitikai viszonyokról be-
széltünk. Patrizi szerint Mussolini lassan csúszik a lejtőn le felé. Olaszországnak tekinté-
lye és érvényesülése külpolitikai tekintetben Mussolini miatt csökkenő ben van. Prog-
nosis: a Fascismus lassú felbomlása. A fascisták nagy része a popularikkal fog egyesülni. 
Nagy kár, hogy a Szentszék ez utóbbiakat túlontúl félretolta. A külföld – Patrizi szerint – 
nyomást gyakorol Italiára a fascizmus terhére. (Körülbelül úgy van a dolog, mint ná-
lunk a keresztény irányzat viszonylatában – gondoltam magamban –, ahol a zsidó nem 
uralkodhatik feltétlenül, ott nem tud megnyugodni.) 

Délután 4 órakor gróf Somssich követ úrnál jelentem meg. Szóba került a Csehszlo-
vákiában felállítandó magyar papnevelő intézet ügye, amelyet a magyar kor mány tud-

77  Msgr. Patrizi (Paliano, 1866. május 30. – Róma, 1958. február 6.), Francesco Patrizi és Paliano Beatrice 
Albanesi fia, a Prenestinói Kollégiumban tanult, Antonio Saverio de Luca bíboros támogatásával. Árva-
ként Don Pietro Patrizi, a nagybátyja, a Szent Tanács Gyülekezetének tisztviselője fogadta örökbe. 
1897-ben a madridi királyi bíróságon, 1901-ben a bécsi császári udvarban megbízott titkárként dolgo-
zott. Egyházi ügyvédi diplomáját 1901-ben kapta meg, munkahelye 1908-tól a Sacra Rota lett.

78  Anna Gould (New York, 1875. június 5. – Párizs, 1961. november 30.) Jay Gould és Helen Day Miller 
lánya. 1895. március 14-én férjhez ment Paul Ernest Boniface de Castellanéhoz Manhattanben. A pár 
ugyanabban az évben Párizsba költözött, öt gyermekük született. 1897-ben a pár megvásárolt egy há-
romárbocos hajót, a Walhallát, amelyhez 90 matrózból álló legénységre volt szükség. Ezután a hajóval 
Norvégiába és Oroszországba látogattak. 1899-ben Anna megvásárolta a Château du Marais-t, 
1200 hektár földterülettel, és a Château de Grignan-t. Ezeket a rezidenciákat ritka bútorokkal és festmé-
nyekkel átalakította. Boniface excentrikussága aggasztotta a Gould családot. A házasság nem volt bol-
dog, feleségének pénzét kezdte költeni. 1906 januárjában Anna kérte a különválást, a válás ugyanazon év 
november 5-én lépett hatályba. 1906-ban elváltak, miután Boniface körülbelül 10 millió dollárt elköl-
tött családja pénzéből. Annát 1908-ban feleségül vette Boni unokatestvére, Hélie de Talleyrand-Péri-
gord, Duc de Sagan (1859–1937). Boniface ezt követően a házasság megsemmisítését kérte a Vatikántól. 
Több fellebbezés után a házasság érvényessége mégis fennmaradt. Az érvénytelenséget csak 1924-ben 
mondták ki. Anna 1939-ben, miután özvegy lett, úgy döntött, hogy visszatér az Egyesült Államokba. 
Négy hónappal azelőtt, hogy meghalt, 1961. december 8-án visszatért Franciaországba.. A párizsi Passy 
temetőben temették el. Laure Hillerin, Pour le plaisir et pour le pire – la vie tumultueuse d’Anna Gould 
et Boni de Castellane, Paris, Flammarion, Nov. 2019. https://sites.google.com/site/richardarthurnorton/ 
annagouldbibliography. 

79  Gr. Andrássy Natália felperes (Andrássy Gyula volt miniszterelnök unokahúga) és gr. Széchényi Aladár 
alperes (Széchényi Ferenc dédunokája) veszprémi püspökségen lefolytatott válása. Sárvár-felsővidéki 
gróf Széchényi Aladár Pál György Julián Mária (Lábod, 1862. február 15. – Budapest, 1936. május 11.) 
országgyűlési képviselő. Széchényi Pál gróf miniszter és gróf Andrássy Erzsébet fia. Széchényi kétszer 
nősült. Először 1884-ben Andrássy Natália grófnőt vette el, aki négy gyermeket szült neki. Később 
Széché nyi Aladár elvált első feleségétől, majd újra megházasodott, ezúttal 1918-ban Viszay Flórát 
(1897–1983) vette el, akitől még egy gyermeke született. A válópert egyházjogi szempontból részletesen 
bemutatja Tamási, 2017, 184–195.

80  Déjeuner – ebéd.
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valevőleg szorgalmaz, anélkül azonban, hogy ezzel az egyházmegyék integritásának 
kérdésben elfoglalt álláspontjának prejudikálni81 akarna. Közben csehszlovákiai ma-
gyar körök közvetlenül felkérték gróf Somssichot, hogy ebben az ügyben közbenjárjon.

A követ úr ez alkalommal abbeli nézetének is adott kifejezést, hogy a konkordátum-
nak az idő szerint megállapított szövegét, ha a követ úr itt maradna, biztosan megkap-
nók. Talán így is megkapjuk, mondotta, de nem bizonyos, sőt inkább valószínűtlen. 
De kár, mondottam magamban, hogy a követ úrnak éppen most kell távoznia. A régi 
szisztéma alatt ilyen kö rülmények között az elutazást olykor még el is halasztották.

A követ úr előtt a Vatikánban újból hang súlyozták, hogy Papp püspöknek eltávolít-
tatását kizárólag egyházi tekintetekből foganatosították. Hogy mik voltak ezek az egy-
házi tekintetek, ame lyeknek révén, legalább minden látszat szerint Papp püspök mint 
tehetetlen vagy kötelességmulasztó fő pásztor lép le munkácsi működésének színteréről, 
ezt a követ úr még nem tudta megállapítani (Frühwirth bíbornok, már megmondotta 
nekem, miként fent említettem).

Érdekes, hogy ma este az én házigazdám, az Anima rektora, Hudal prelatus82 azt 
kérdezte tőlem, mi van Papp püspökkel – elmegy, sőt máris fel van mentve a munkácsi 
püspökség alól, válaszoltam. 

„Pedig agenseül83 kért fel, mondotta Msgr. Hudal, mikor legutóbb itt járt.” És ki lesz 
az utóda? Valószínűleg Gebe nagyprépost,84 mondottam. „Most értem, mondotta 
Msgr. Hudal, mért mondották nekem már májusban az-államtitkárságon, hogy Gebét, 
kit Papp püspök terjesztett fel, nem nevezik ki protonotáriusnak, mert magasabb elő-
léptetésre van kiszemelve.”

81  Prejudikál – előre ítél.
82  Alois Karl Hudal, más néven Luigi Hudal (1885. május 31. – 1963. május 13.) a római katolikus egyház 

osztrák püspöke volt. Harminc évig a római Santa Maria dell’Anima osztrák-német gyülekezet, 1937-ig 
pedig az osztrák katolikus egyház befolyásos képviselője. 1911-ben teológiai doktori fokozatot szerzett a 
grazi egyetemen. A római Santa Maria dell’Anima főiskolán, 1911 és 1913 között lelkészként dolgozott, 
részt vett a Pápai Bibliai Intézet munkájában. Doktori fokozatát az 1914-ben megjelent Die religiösen 
und sittlichen Ideen des Spruchbuches („A Példabeszédek könyvének vallási és erkölcsi gondolatai”) című 
disszertációjával szerezte. Az első világháború alatt katonai lelkész volt. 1923-ban Rómában, a Collegio 
Teutonico di Santa Maria dell’Anima (más néven egyszerűen Anima) rektorának nevezték ki, amely a 
német és az osztrák papok teológiai szemináriuma volt. Naplóit 13 évvel a halála után adták ki Ausztriá-
ban. https://www.findagrave.com/memorial/22741928/alois-hudal (2020. szeptember 30.).

83  Ágens – képviselő, megbízott, ügynök.
84  Gebe Péter (1864–1931) nagyprépost. A pápa 1922. december 4-én a Munkácsi Görög Katolikus Egy-

házmegye nagypréposti tisztébe emelte, 1924-ben iktatták be a Munkácsi Görög Katolikus Egyház-
megye püspöki tisztébe. Ebben az évben memorandumot terjesztett a kormány elé, melyben kérte, hogy 
a papokat részesítsék állami segélyben. 1925-ben Rozsypal Antonín alkormányzó előtt letette a fogadal-
mat. 1926-ban munkácsi püspök. 1924-es novemberi memoranduma alapján a kormány is elfogadta a 
kongruatörvényt. 1929-ben a Vatikánban járt Suba György kanonok kíséretében. Az ungvári főszékes-
egyház kriptájában helyezték örök nyugalomra. A püspökség ideiglenes vezetését ezután Sztojka Sándor 
kanonokra bízták. https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/adatbazis/karpataljai-magyarsag-torteneti-kro-
nologiaja-1918-1944 (2020. május 7.).
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Hudal prelátus gráci pap telivér osztrák–német dél-németországi jelleggel. Ő mon-
dotta azt is, hogy szegény Huyn érseknek85 a helyzete Rómában valóban szánalmas és 
hozzátette, hogy a Neue Fréie Presse hétfői száma szerint Netzhammer86 bukaresti ér seket 
Róma visszahívta. Bizonyára legelső gyümöl cse annak a konkordátumnak, mellyel 
Borgon gininak követünk előtt tett kijelentése szerint „bizonyára meg leszünk elégedve”.

A követ úr ezt a hírt tegnap még nem tudta. A követ úr, mikor nála tisztelegtem, és 
azt mondtam neki, hogy Balásy ügyvivőt fel akarom keresni, azt mondotta, elég, ha 
névjegyet adok le a számára. Balásy már vár reám, mondottam. Ekkor a követ úr szíves 
volt az autóján Balásy lakására vinni.

Körülbelül 3 óra hosszat beszéltem Balásyval úgy tárgyi, mint személyi viszonylat-
ban, mindenről felvilágosítottam és útbaigazítottam. Balásyt csak a Vatikánba vitték el 
és a bíbornok államtitkáron kívül csak Msgr. Borgongininek és Arborio Melának mu-
tatták be, valamint a kardinális kollégium dékán jának, a rettenetesen nagyothalló 
Vanu telli bíbornoknak.87

A  rendelkezésemre álló még három napot arra használom fel, hogy Balásy útjait 
ismerőseim nél egyengessem. Később Balásy azoknál fog tiszte legni, akiket neki külön 
megjelöltem. Msgr. Hudált megkértem, hogy in ecclesiasticis88 járjon a keze ügyére ott, 

85  Pavel Huyn (Brno, 1868. február 17. – Bolzano, 1946. október 1.) Brno püspöke és prágai érsek volt, 
1892-ben szentelnék fel. 1916-ban kinevezték prágai érseknek. 1919-ben lemondott hivataláról az első 
világháború és az ahhoz kapcsolódó multinacionális állam felbomlása miatt.

86  Raymund Netzhammer OSB (Erzingen, 1862. január 19. – Werd sziget, 1945. szeptember 18.), római 
katolikus érsek Bukarestben. 1881-ben csatlakozott a Maria Einsiedeln bencés apátsághoz. 1886-ban 
pappá szentelték, 1887 és 1900 között az einsiedelni apátság iskolájában tanított. 1900-ban Bukarestbe 
utazott, ahol Joseph-Xavier Hornstein érsek kinevezte őt a szeminárium vezetőjévé és tiszteletbeli kano-
nokká. 1902-ben Netzhammer visszatért Einsiedelnbe. 1904-ben a Pápai Görög Főiskola rektora lett. 
1905-ben X. Piusz pápa kinevezte Bukarest püspökének. A nehéz multietnikus környezetben (románok, 
magyarok, németek) működő érsekként Netzhammer kezdeményezte az eladósodott egyházmegye át-
szervezését. Raymund érsek szoros kapcsolatban állt Sturdza román miniszterelnökkel és a német szár-
mazású királyi családdal. Nem tudta megakadályozni, hogy Románia belépjen a háborúba. Amikor a 
katolikus papok többségét 1916 után börtönbe vetették és az egyházi létesítményeket bezárták, többször 
fordult a német parancsnokhoz, Mackensen tábornagyhoz, akivel baráti kapcsolatot ápolt. 1924-ben le-
mon dott a bukaresti érsekségről, és kinevezték Anazarbus címzetes érsekévé. 1927-ben nyugdíjba vo-
nult. Ezután az Einsiedeln apátsághoz tartozó Eschenz közelében régészeti és numizmatikai kutatások-
nak szentelte napjait. 1931-ben ünnepelte aranymiséjét. http://www.benediktinerlexikon.de/wiki/
Netzhammer,_Raymund (2020. augusztus 12.).

87  Vincenzo Vannutelli (1836. december 5. – 1930. július 9.) a római katolikus egyház olasz prelátora volt. 
Pályafutását a Szentszék külföldi szolgálatában töltötte, 1890-ben bíboros lett. Vincenzo Vannutelli 
Genaz zanóban született, Lazio Palestrina egyházmegyében. A Collegium Capranicában és a pápai Ger-
gely Egyetemen tanult. 1860. december 23-án pappá szentelték. Korai pályafutásának nagy része a Pápai 
Államtitkárság diplomáciai kiküldetéseiben telt el, eltekintve attól a két évtől, amelyekben 1878-tól kez-
dően a Római Rota könyvvizsgálójaként tevékenykedett. 1880. január 23-án Sardes címzetes érsekének 
és az Oszmán Birodalom apostoli delegátusának nevezték ki. Giovanni Simeoni bíboros 1880. feb-
ruár 2-án szentelte fel püspöknek. 1889 decemberében XIII. Leó pápa titokban bíborosnak nevezi ki, 
kinevezését 1890-ben nyilvánosságra hozták. Három konklávéban vett részt: 1903-ban, amely X. Piusz 
pápát, 1914-ben, amely XV. Benedek pápát, 1922-ben, amely XI. Piusz pápát választotta meg. http://
www.catholic-hierarchy.org/bishop/bvannv.html  (2020. május 7.).

88  In ecclesiasticis – az egyházban.
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ahol tájékoztatásra szorul, amit Msgr. Hudal meg is ígért. Ma találkoztam Skirmunt 
prelátussal, akiben éppen annyira bízom meg, mint amennyi bizalmatlan sággal viseltet-
tem már régtől fogva jelenleg távol  levő főnöke: a lengyel követ iránt, akinek viselke-
désével már annak idején sajnos hiába igyekeztem gróf Burián89 figyelmét felhívni, mert 
Schönburg her ceg90 akkor desavuált.91 Szinte rosszulesett látnom, hogy a jó Balásyra 
mennyire ráfért az, amit csekély ség képében tájékoztatására tehettem. Elvezették a fent 
nevezettekhez, átadták neki az irattárt, aztán pedig „kaparj kurta, neked is lesz”.

Július 14. Ma reggel György bajor herceg keresett fel. Csütörtökön indul Anconának 
Fiuméba, hogy aztán Abbaziában üdüljön. Kérdezte, nem tartanék-e vele. Persze taga-
dólag kellett válaszolnom.

Msgr. Hudalt megkértem, tudjon meg valamit jól informált helyen Netzhammer ér-
sekre vonatkozólag román ügyben, ugyanis illetékes helyen nem kívántam kérdezősködni.

Délelőtt kommissiókat92 végeztem. Közben látogatásomat viszonzó névjegyét adta 
le dr. Serédi Jusztinián. A követ úr ugyanezt délután tétette meg, akkor már elutazott. 
It’s never too late to mend.93

4 óra után Frühwirth bíbornokhoz mentem, ki meghítt volt, látogasson meg újból, 
mintha tartóz kodóbb lett volna, mint tegnap, első találkozásunkkor, talán azért, mert 
tegnapi témánk máris meglehetősen ki volt merítve. 

Netzhammer érsek dolgáról a bíbornok még nem tudott. Mikor elmondottam neki, 
ezt mondotta: „Ich halte die Nachricht nicht für Unwahrscheinlich, Netzhammer ist 
ein gewissenhafter tüchtiger, unsichtiger und gerechter Mann, da wird sich die rumäniche 
Regierung gewiss auf seine Abberufung gestemt haben und Rom hat selbstverstendig 

89  Rajeci gróf Burián István (Stomfa, 1851. január 16. – Bécs, 1922. október 20.), magyar diplomata, politi-
kus, az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügy- és közös pénzügyminisztere. A konzuli akadémia elvég-
zése után Alexandriában, Bukarestben, Belgrádban és Szófiában teljesített diplomáciai szolgálatot. 1882–
1886 között moszkvai főkonzul. 1887–1895 között szófiai, 1896-ban stuttgarti, 1897-től athéni követ. 
Kezdeményezte Bosznia és Hercegovina 1908-ban foganatosított annektálását. 1913-tól 1915-ig Tisza 
István kormányában az uralkodó személye körüli miniszter, ebben a minőségében a magyar miniszterelnök 
külpolitikai informátora. Főrendiházi tag. A  második Balkán-háború előtt a Bulgáriával való szövetség 
megerősítését, a háború után az Oroszországgal való ellentétek tárgyalások útján való tisztázását sürgette. 
Az 1914. évi szarajevói válság alkalmával közvetítő szerepet játszott a gróf Berchtold közös külügyminiszter 
és Tisza István között felmerült ellentét kiegyenlítésében. 1915 januárjában az olasz kérdésben tanúsított 
hajthatatlan magatartásának eredményeként közös külügyminiszteri kinevezést kapott. Mint a Monarchia 
külpolitikájának felelős vezetője, diplomáciai tekintetben meglehetősen passzív magatartást tanúsított és a 
problémák megoldását kizárólag a harcterek eredményeitől tette függővé. https://www.arcanum.hu/hu/
online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/b-74700/burian-istvan-grof-74E78/ 
(2020. augusztus 29.).

90  Alois von Schönburg-Hartenstein (Karlsruhe, 1858. november 21. – Hartenstein, 1944. szeptember 21.) 
a  császári és királyi hadsereg katonatisztje. http://www.biographien.ac.at/oebl/oebl_S/Schoenburg- 
Harten stein_Alois_1858_1944.xm (2020. augusztus 29.) Ligeti, 2019, 26–27, 150.

91  Dezavuál: egy másik illetékes személy intézkedését, nyilatkozatát a nyilvánosság előtt érvénytelennek 
jelenti ki, és ezzel a szóban forgó személy tekintélyét súlyosan csorbítja.

92  Komissió – ügyintézés.
93  Soha nem késő javítani.
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beigegeben”94 – gondoltam magamban. Kértem a bíbornok urat, hogy amennyiben 
még nem befejezett tényről lenne szó, Netzhammer hely zetét erősíteni igyekezzék. 
„Dies ist das erste Opfer”,95 mondotta a bíbornok. A román konkordátum dolgában a 
bíbornok teljesen tájékozatlan, de szin te elszörnyülködött, mikor tüzetesen tudta meg 
tőlem, hogy micsoda érdekek forognak ott kockán.

A kolozsvári templom96 ügyét újból a figyelmé be ajánlottam, úgy is mint akut igaz-
ságtalanságot, úgy is mint szimptómát és kértem, hasson oda, hogy ez az adományozás 
ne alakuljon szomorú és biztató precedenssé. A  bíbornok úr nagyon szívélyesen bú-
csúzott, a Hercegprímás úrnak, Rott97 és Hannauer98 püspök uraknak, de különösen a 
nuntius úrnak kül dött üdvözletet, kit igen nagy szeretettel és ér tékeléssel emlegetett.

Aztán meglátogattam P. Buttkay Antalt, ki mint definitor99 generális pro lingva 
hungarica et slavica bennünket közel érdeklő pozítiót tölt be a Ferenc-rend központi 
kormányzatában. Definitori teendőin kívül a rend „pénzügyminisztere”.

Annak idején a monarchia külügyi kormányának kezdeményezésére és szorgalmazá-
sára szervezték, még pedig az általános szervezést követőleg a pro lingva hungarica et 
sla vica definitorságot. Sok utánjárásba került a dolog akkoriban. Abban állapodtak volt 
meg, a szervezéskor, hogy a definitor váltakozva a magyar és szláv provinciák valamelyi-
kéből fog hat-hat évre megválasztatni. Az első definitor pro lingva hungarica et slavica 
P. Bendes Valérián100 lett, aki most Magyarországon provinciális. Mikor az ő hat eszten-

 94  Én azt hiszem, hogy a hír valószínűtlen. Netzhammer lelkiismeretesen hatékony, igazságos ember, a ro-
mán kormány kétségtelenül lemondott felmentéséről, és Róma természetesen elismerte azt.

 95  Ez az első áldozat.
 96  A római pápa a kolozsvári minorita templomot és rendházat örök használatra, a római katolikus Kálvá-

ria-templomot 25 évre – 1924-től 1949-ig – átengedte a görögkatolikus egyháznak. (Megjegyzendő, 
hogy a görögkatolikusok vásárlás útján sikertelenül próbálták megszerezni a minoritáktól a templomot. 
A Vatikán közreműködésével hozzájutottak – ingyen.)

 97  Rott Nándor Ferdinánd Rudolf (Potštát, 1869. december 23. – Veszprém, 1939. március 3.), katolikus 
pap, veszprémi püspök. 1923-ban és 1929-ben egyházmegyei zsinatot tartott, fölállította a kisszeminá-
riumot és bővítette a szemináriumot. A Balaton környékén templomokat és kápolnát épített, az egyház-
megyében 30 új lelkészséget és plébániát létesített. Temetkezési helyül építette a veszprémi  Szent Margit- 
templomot. http://www.lexikon.katolikus.hu/R/Rott.html (2020. május 8.). Tevékenységéről rész letes 
képet kaphatunk: Körmendy–Rajczi, 2000; Gárdonyi, 2016.

 98  Hanauer Árpád István a Veszprém vármegyei Pápán született 1869. december 28-án. Középiskolai tanul-
mányait Kalocsán, a teológiát, melyből doktorált is, Innsbruckban végezte. Pappá 1892-ben szentelték. Ezt 
követően a veszprémi szeminárium tanára, majd 1904-től a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa.  
1919-től 1942. január 15-én bekövetkezett haláláig váci püspök. http://konyvtar.vaciegyhazmegye.hu/
eletrajzok/2/14/HANAUER_ARPAD_ISTVAN_Dr_.html  (2020. május 8.). Lénár, 2017.

 99  Definitor: nyugat-európai egyházmegyékben: alesperes; vagy rendtartománynál kisebb egység szerzete-
si elöljárója; vagy egy-egy rendtartomány tanácsadó képviselője a rend fő elöljárója mellett. http://lexi-
kon.katolikus.hu/D/definitor.html (2020. augusztus 13.).

100  P. Bendes Valerian, a Szűz Máriáról nevezett Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. http://www.
feren cesekzeg.hu/90-eve-telepedtek-le-ferencesek-egerszegen-fenykepek/ X. Szent Piusz pápa egykori 
gyóntatója. https://www.nyugat.hu/cikk/ferences_templom_kriptabejaras (2020. augusztus 14.).
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deje letelt, egy horvát franciskánust választottak meg 6 évre, s ennek a hat évnek letelté-
vel aztán Buttkay Antalt.101

Buttkay Antal azt beszéli, hogy a rendi provinciák a politikai határokhoz alkalmaz-
kodó beosztását a definitóriumban102 már elvégezték. A cseh követ untalan járt nála, s 
nevezetesen azt is szorgalmazta, hogy a felső-magyarországi franciskánus provinciát 
cseh–szlovák provinciának nevezzék el. A  cseh követ azonban nem vihette keresztül 
szán dékát, mert a provincia, Buttkaynak szorgalmazására „Szlovenszkoi provincia” 
nevet kapott.

Kár, hogy P. Buttkay betegeskedik és haza vágyik. Nevezetesen kedélyében van telje-
sen depri málva. Vágyódik vissza hazájába, a régi megkedvelt foglalkozása után. Hon-
vágy gyötri. Elmondotta, hogy P. Bangha is ebben az utóbbi bajban szenved. A minap 
mondotta, mikor Nápolyban járt, rettenetes honvágy lepte meg a jó Bangha pátert, ki 
ezt a vágyat akkor csak nagy nehezen tudta leküzdeni. Úgy látszik P. Buttkay az ősszel 
hagyja el római pozítióját. Biztosra veszi azonban, hogy utódjául, kit az itteni definitó-
rium választana, magyar embert választanának. Páter Buttkaynak a definitorsága 
ugyanis még 3 esztendőre és konzekventer103 a magyarokat illeti.

Ma viszonozta távollétemben látogatásomat P. Ledochovsky jezsuita generális. 
Dr. Hudal az Anima rektora, aki a szerb egy házról már könyvet ír, azt mondotta, hogy 
őt is meg hívták az augusztusi velegrádi104 ünnepségre, de ő nem fogad ta el a meghívást, 
noha pedig amint mondotta, Fischer-Colbrie püspök is arra biztatta, hogy Velegrádban 
megjeleljen. Viszont Frühwirth bíbornok annak a nézetnek adott kifejezést, hogy a cse-
hek Velegrádban politikai célzattal tartanak összejövetelt.

Július 15. délelőtt kissé megkésve keresett fel Balásy követségi titkár. Bemutattam az 
Anima rektoránál, Msgr. Gilbertnek és a ház vice rektorának.105 Hadd legyen kihez for-
dulhasson, ha „in ecclesiasticis106” egy kis útba igazításra szorul. Kérdezősködéseknél fő 
elv „kaufen nicht verkaufen”.107

Az Animától a Vatikánba mentünk, hol Msgr. Pizzardot kerestük, de még nem talál-
tuk otthon. Megis mertettem Balásyt Commendatore Barluzzival,108 a vatikáni levéltár 
főnökével, ki kitüntetések és egyéb hasonló ügyek dolgában Pizzardónak jobb keze.

101  Buttkay P. Antal ferences rendi atya, a pesti rendházban élt, kivéve, amikor (1921 és 1927 között) Ró-
mában kormánytanácsosként működött. Ezt követően a pesti ferences templom szónoka volt. A két vi-
lágháború között országosan is ismert szónok volt. Részben nevéhez fűződik a Katolikus Sajtó Vállalat 
megalapítása is. https://www.kozterkep.hu/31446/buttykay-p-antal (2020. május 7.).

102  Definitórium – tartományfőnökség.
103  Konzekventer – következetesen.
104  Velegrád – szakrális hely, az egykori Nagymorva Birodalom székhelye.  
105  Vice rektor – rektorhelyettes.
106  Ecclesiasticis – egyházi dolgokban.
107  Ebben a kontextusban a beszélgetésnél fő elv az „információt kapni és nem adni”. 
108  Anthony Barluzzi (1884. szeptember 26. – 1960. december 14.) olasz építész.
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Msgr. Benedettit109 szintén nem találtam odahaza. Azt mondották, már több napja 
falura ment. Talán valami oláh faluba – gondoltam magamban.

Délután 3/4 négy órára találkozást beszéltünk meg Balásyval, amelyre azonban 
Balá sy – ki közben erős fejfájást kapott – nem jöhetett el.

Így hát magam mentem el Scapinelli bíbornokhoz. Azonban előzetesen útba ejtet-
tem Msgr. Skirmuntot, aki a Palazzo Massina legmagasabb emeletén lakik és Papp ügyé-
ben már XV. Benedek pápa idejében támogatott bennünket. Nem tudta, hogy Papp 
püspök ügye már formaszerűen is eldőlt. Legalább látszatra nagyon impresszionálta a 
dolog. Kérdez te: mi más újság van? Csak annyit akarok mondani Msgr.  (Skirmunt 
Gasparrinak régi bizalmasa) „nézzenek jól a körmére az Önök cseh szövetségesének. 
A skizmatikusok,110 kiket a cseh kormány istápol, pionírjai a cseh korridor megteremté-
sének. Ha Önök nem védekeznek idejekorán, egy szép reggelen a cseh–orosz korridor 
hűs szellője csapja meg Önöket.” „De mit tegyünk? – kérdezte Skirmunt. – Földijeim 
politikája immár – sajnos – Oroszország felé hajlandó irányulni.” „Hát értessék meg 
Franciaországgal, hogy a lengyelek mindig rá lesznek utalva Franciaországra, a csehek-
kel szövetkezett Oroszország pedig könnyen nézhet majd más szövetséges után. Ezt a 
dolgot, a Szentszékkel is jó lesz megértetni.”

Skirmunt keservesen panaszkodott a szovjet-oroszországi bujtogatásra és az olasz 
kormánynak ez irányban tehetetlensége ellen. A szovjet követ hatvanadmagával érke-
zett Rómába. Számolni kell azzal, hogy a követ ség állományát a szovjeték még gyarapí-
tani fogják, és itt bebocsátják Rómába ezt az izgatásra szánt csapatot.

Skirmunttól Scapinelli bíbornokhoz mentem. Na gyon szívesen, sőt nagy örömmel 
fogadott. Sokáig beszélt a világpolitikáról. Fél a kommunizmus térfoglalásától.

Mussolinit nagyon nagyra tartja, de bevallja, hogy több hibát követett el. Sokan él-
tek vissza a jóhiszeműségével. Mussolini romagnabeli111 ember.

Ezek az emberek nyíltak, impeticiózusak.112 Az alakoskodás ismeretlen előttük. 
Mussolini maga szerint ítélte meg azokat, akik megközelítették, és csalódott bennük. 
Scapinelli bíbornok reméli, hogy Mussolini megint csak fölibe kerekedik ellenségeinek, 
s ezt szívből kívánja is Scapinelli bíbornok.

Csak valahogy nem akartunk rátérni a fájó témára…

109  Monsignor Enrico Benedetti (1874–1941), húsz évig, 1904–1924 között Benedetti a Római Kúria két 
keleti osztályának egyik legfontosabb alkalmazottja.

110  Magyarországnak Galíciával és Bukovinával határos vármegyéiben 1901 óta elindult vallási mozgalom, 
amelynek célja az ott lakó görögkatolikusoknak ortodox vallásra való áttérítése. A görögkatolikus ruté-
nek között az ortodox hitre való áttérés propagandája Oroszországból indult ki és a pánszláv agitációval 
párhuzamosan haladt. A  ruszin nép 20. század eleji történetének kihagyhatatlanul fontos eleme a 
skizma mozgalom, azaz a görögkatolikus vallásról a pravoszlávra való áttérés (visszatérés). E mozgalom 
kiindulópontja Máramaros vármegye volt. A skizma terjedéséhez az is hozzájárult, hogy a görögkatoli-
kus parochusokhoz képest az ortodox papság jóval kevesebb anyagi terhet rakott híveire. Részletesen 
lásd: Tutuskó, 2016. 

111  Emilia-Romagna régió, északról a Pó folyó, keletről az Adriai-tenger, délről pedig az Appenninek vonu-
lata által határolt terület. 

112  Impeticiózus – heves vérmérsékletű, temperamentumos.
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Végül mégiscsak a bíbornok úr kez dette azzal a bevezető érdeklődő kérdéssel, hogy 
mi az újság Papp püspök dolgában. Csodálkozva kérdez tem, nem tudja-e hogy elmoz-
dították? A  bíbornok nem válaszolt, ehelyett diplomatikusan kissé el csodálkozott. 
„És hol fog lakni?” – kérdezte. „– Még nem tudom” – válaszoltam.

A magyar kormány mind eddig nem bírt hivatalos tudomással Papp eltávolításáról, 
és őszintén szólva, otthon nagyon fognak csodálkozni, hogy Papp már július 1-je óta 
Nagymagyarországra van átutalva. Sőt kinevezett magyar apostoli adminisztrátor, 
anélkül, hogy a mai napig er ről a magyar kormányt akár csak értesítették volna.

Még ha Papp püspököt a Szentszék akár csak vendégként küldené hozzánk hivatalo-
san, akkor is értesítenie kellett volna bennünket és megkérdezni, szívesen lát juk-e és 
mikor? – így egyszerűen, – a mi tudtunk nélkül, a prágai nuntius útján dekretálták113 
ránk Pappnak hozzánk való költözését, mégpedig anélkül, hogy velünk ebben az ügy-
ben érintkezésbe léptek volna. Ezt legalábbis Rüksichtslosichkeitnak114 fogják otthon 
minősíteni minden egyébtől eltekintve. Magától érte tődik, hogy nagy elkeseredés fa-
kad majd a dolgok nyo mába.

Scapinelli bíbornok azzal igyekezett a Szentszéknek eljárását mentegetni, már tudni-
illik a prágai kineve zés viszonylatában, hogy ezt a kinevezést a lemondatás aktusával 
kombinálva kellett dekretálni. „Különben is – mondotta –, a Szentszék dekretálta úgy 
az apostoli adminisztratúra115 létesítését, mint Papp adminisztrátori kineveztetését, 
mégpedig kétségtelenül saját hatáskörében és szabadságában állott ebben az ügyben 
bármelyik egyházi tényezőnek – tehát a prágai nuntiusnak közvetítését is igénybe venni.” 
Magától értetődik, hogy ezt a választ sem hagytam megfelelő ellenválasz nélkül – mire 
a jó Scapinelli bíbornok –, akit a dolog már nagyon feszélyezett – szótlanul egy másik 
témára siklott át. Ki jelentette, hogy kívánatosnak tartja, és azt hiszi, hogy a Szentszék is 
szívesen állana rá, ha patronátusbeli viszonylatú kérdésekre vonatkozólag még a királyi 
szék betöltése előtt is történnék ideiglenes megállapodás. – Ki tudja, mikor következik 
be a királyi szék betöltésének ténye.

Megmondottam, hogy a magyar kormánynak is ez volt az álláspontja annak idején. 
A jegyzék, a mi részünkről már meg is volt szerkesztve, csak Somssich gróf kezdeménye-
zésén, meg Bánffy gróf116 akkori külügyminiszter úr hozzájárulásán múlott, hogy ez a 
jegyzék, melyet pedig a hercegprímás írásban is támogatott, benyújtva nem lett.

113  Dekretál – elrendel, parancsol, rendelkezik.
114  Rüksichtslosichkeit – vakmerőség.
115  Apostoli adminisztratúra – apostoli kormányzóság.
116  Bánffy Miklós (Kolozsvár, 1873. december 30. – Budapest, 1950. június 5.) gróf. Jogi tanulmányait 

Buda pesten végezte. 1901-től szabadelvű országgyűlési képviselő, 1906–1910 között Kolozs vármegye 
főispánja, 1912–1918 között a Nemzeti Színház és az Operaház intendánsa, kormánybiztosként az 
utolsó magyar király, IV. Károly 1916-os koronázási ünnepségének főszervezője. 1918. december 31-én 
a Székely Nemzeti Tanács megbízottjaként nyugati körútra indult: Bécs, Berlin, Koppenhága, Hága. 
Céljának tekintette a nyugati közvélemény felvilágosítását a magyarországi helyzetről, ugyanis a nyugati 
sajtóban csak negatív cikkek jelentek meg Magyarországról. Útja csekély sikerrel járt. 1920 elején Bánffy 
Angliában tárgyalt, ugyanis január 15-én átnyújtották Apponyi Albertnek, Magyarország képviselőjé-
nek a trianoni békeszerződés-tervezetet. A párizsi tárgyalásokon érezhető volt, hogy Lloyd George brit 
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Scapinelli újból hangsúlyozta az ilyen átmeneti megegyezés létesítését. Aztán oda-
vetve kérdezte, mikor jövök megint Rómába. – A télen, mondottam –, ha a jó Is ten 
megsegít. – Nagyon jó lesz, mondotta a bíbornok –, addig is jó lesz erről a dologról is 
gondolkodni. – Jöjjön fel vagy két-három hétre, hisz mások is fel szoktak jön ni. Tudja, 
hogy sok dolog iránt érdeklődöm, amelyet Ön ismer, és amelyről tudom, hogy a régi 
őszinteséggel fog velem beszélni. Scapinelli bíbornokot, úgy tudom, mint a monarchiá-
nak utolsó még élő nuntiusát a Magyarországra–Ausztriára és a successiós117 államokra 
vonatkozó kérdésben a Vatikánban meg szoktak kérdezni. Eltökéltem, hogy a télen le is 
megyek Rómába, persze nem futár képében, mert a futárutakat, amint utolsó futár-
utam alkalmával értésemre adták, az Elnöki osztályban nem ilyen utazásokra szánták.

Ma este 9 órakor meglátogatott Schvendt, a Szentszék melletti egykori császári és 
királyi nagykövetség volt Kanzlei direktora, aki most az osztrák követség irodatisztje. 
Régi meghitt emberem, akiben feltétlenül megbízom, és aki viszont bennem bízik meg 
föltétlenül. Így hát teljesen kitárta előttem a szívét és bizony sok érdekes dolgot mon-
dott el. Arra is kért, járnék közbe Berzeviczy Albert118 v. b. t. t.119 úrnál, a magyar Tudo-
mányos Akadémia elnökénél, hogy a római magyar intézet megmentése körül tanúsí-
tott eredményes fárado zásáért, ha szerény viszontszolgáltatásban is, részesít sék. Végre a 
bútoromról is beszéltem vele. Ideje volt, hogy legalább az utolsó nap felét fordítsam 
magán  ügyeimre. Holnap elmegyek a raktárba, lezárjuk a futárexpedíciót, este pedig 
hazautazás a jó Isten segítségével, abban a tudatban, hogy gyönyörű 10 napot sikerült 
átizzadnom a közügy érdekében, bár csak akármilyen csekélyke hasznára vált volna.

miniszterelnök fogékony a magyarkérdésre, a nemzetiségi arányok szerinti felosztásra, ezért Bánffy in-
formális tárgyalásokat folytatott Londonban. 1920 őszén felmerült, hogy londoni nagykövetté nevezik 
ki. Végül nem nagykövet, hanem külügyminiszter lett a Trianon utáni, szintén egy erdélyi arisztokrata, 
gróf Bethlen István által vezetett kormányban. Lásd részletesen: Vizi László Tamás: Gróf Bánffy Miklós, 
a sikeres külügyminiszter. https://www.3szek.ro/load/cikk/108197/grof-banffy-miklos-a-sikeres-kulugy-
miniszter  (2020. augusztus 20.).

117  Successiós – utód.
118  Berzeviczy Albert (Berzevice, 1853. június 7. – Budapest, 1936. március 22.), író, a főrendiház tagja, a 

képviselőház elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Iskoláit Kisszebenben, Lőcsén és Buda-
pesten végezte, majd a kassai jogakadémián és a pesti egyetemen tanult. Francia-, olasz- és németnyelv-tu-
dást szerzett. 1877-ben szerezte meg államtudományi doktorátusát. 1881-től 1884-ig szabadelvű párti 
programmal az eperjesi kerület képviselőjének választották. 1883 és 1884 között a képviselőház jegyző-
je volt, majd 1884 és 1887 között is a szabadelvű párt színeiben volt tagja a Háznak. 1887 és 1894 kö-
zött a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium államtitkára volt, és az egyházpolitikai harcot a miniszter-
rel, Csáky Albinnal küzdötte végig, majd mindketten lemondtak. 1895 és 1898 között a képviselőház 
első alelnöke volt. 1896 és 1918 között az Interparlamentáris unió magyar csoportjának alelnöke volt, 
majd 1920-tól haláláig az elnöke. Gali, 2017.

119  A legmagasabb magyar közigazgatási cím 1945-ig a v. b. t. t. volt, valóságos belső titkos tanácsos.

LYMBUS_2020_KÖNYV.indb   801 2021.01.19.   15:46:34



802

Július 16. Reggel azt olvastam az Observatore Romanóban,120 hogy osztrák–magyar 
diákok érkeztek a Cento Pretibe,121 a magyar diákok Nemes piarista tanár vezetésével. 
Odasiettem, de még aludtak a jó fiúk, kiket aztán dél tájban fogadott a Szentatya. Este 
útnak indulva, egy éjszakát töltöttem a vasúton: apa, mama, szárazdajka és két gyermek 
társaságában, kiknek a korhatára lefelé fél év, felfelé másfél esztendő volt. A mama, mi-
helyst egy kis enyhítő esti szellő kezdett lenge dezni, gondosan zárta le a vasúti kocsi 
nyitott ab lakát és viszont szeretettel nyitotta meg a sok mindenféle utensíliát122 tartal-
mazó útitarsolyt, melyre az éjszaka az ő sötét szárnyait borította, én meg a feledés fátylát 
borítom azzal az eltökélt szándékkal, hogy többé sohasem utazom „Nem dohány-
zók”-nak szánt fülkében. Milánónak Velencében, Velencéből Triesztbe mentem, 
Trieszt ben egy konzul úr jött – abba az irodába, hol a futárindításra vártam. Tisztelet-
teljesen mutatkoztam be a konzul úrnak, ki napóleoni pózban és kellemetlenül leeresz-
kedő näzelnd nyájassággal bánt velem, úgyhogy kevés vártatva ezzel a kijelentéssel hagy-
tam el a hivatalos helyiséget, hol a konzul úr még ülőhellyel sem kínált meg: „Látom, hogy 
túlságosan van elfoglalva Konzul Úr, s ezért célirányosabbnak találom a futárexpe díció 
végét a folyosón bevárni.” – Szegény magyar honfitársaim, akik a külföldön rekedve 
ennek a konzul úrnak a segítségére lesztek utalva, hogy fog ez az úr veletek elbánni! 

Budapestre való utaztamban egy olasz szegő dött útitársamul, Mussolini elkesere-
dett ellenfelének vallotta magát és a Partito Popolare123 lelkes tagjának. Egyébiránt 
Romá niába igyekezett, csak azzal nem volt tisztában, hogy Budapestre megy-e Buka-
resten ke resztül, vagy megfordítva.

Rövidítések és irodalomjegyzék

VÉL Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár
H Hagyaték

Csiszárik Csiszárik János hagyatéka (VI/6. doboz)

*

120  A L’Osservatore Romanót 1861-ben alapították és számos változtatáson ment keresztül. Célja, hogy teljes 
és pontos információt nyújtson a nemzetközi ügyekről, valamint az egyházban minden kontinensen zajló 
kulturális vitákról és eseményekről. Különös figyelmet szentelnek az ökumenizmusnak és a vallások közöt-
ti párbeszédnek. https://www.osservatoreromano.va/en/pages/the-newspaper.html (2020. augusztus 20.).

121  Cento Preti (= száz pap) egyházi szálláshely Rómában, valószínűleg a Lungotevere dei Vallati 4. szám 
alatt álló palotában (Palazzo dei Cento Preti).

122  Utensília – felszerelés.
123  Partito Popolare – Népi Olasz Párt (PPI), olasz párt, amelyet 1919. január 18-án alapított Luigi Sturzo, 

Giovanni Bertini, Giovanni Longinotti, Achille Grandi, Angelo Mauri, Remo Vigorelli és Giulio Rodinò.
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