
Magyarorszég és a rémai Szentszék
(Forrésok és tzivlatok)

Hungary and the Holy See of Rome
(Sources and Perspectives)



BIBLIOTHECA HISTORIAE ECCLESIASTICAE UNIVERSITATIS
CATHOLICAE DE PETRO PAZMANY NUNCUPATAE

SERIES I

HUNGARY AND
THE HOLY SEE OF ROME

(Sources and Perspectives)
Studies in Honour of Cardinal Erdé’

Edited by

PETER TUSOR

wfr
BUDAPEST 9 ROME

2OI2



COLLECTANEA VATICANA HUNGARIAE

CLASSIS 1, VOL. 8

MAGYARORSZAG Es
A ROMA1 SZENTSZEK

(Forrzisok és tzivlatok)
Tanulményok Erdé’ biboros tiszteletére

Szerkesztette

TUSOR PETER

BUDAPEST o ROMA
2012



Bibliotbeca Historiae Ecclesiasticae Universitatis Catbolicae de Petro Pazrnany nuncupatae

A Szerkesztébizottség elnéke
President of tbe Editorial Committee

Mons.

Series I: Collectanea I/aticana Hungariae

Sorozatszerkesztfi
Moderator

P. T.

Kiadja a MTA-PPKE ‘Lendiilet’ Egyhaiztérténeti Kutatécsoport
Publisbed by tbe MTA—PPKE ‘Lendiilet’ Cburcb History Researcb Institute

A kutatésokat, kétet elkészitését és megjelentetését az OTKA (K-81 435, K-81 568, K-63 445, K-79 I52,
K-85 590, NK-83 799, NN—82 307) és a Magyar Tudomzinyos Akadémia témogatta
Researcbes and tbe edition bas been sponsored by tbe Hungarian Scientific Researcb Fund

and by tbe Hungarian Academy ofSciences

http://c0lI—Vat—hu11g.btk.ppke.hu

© Tbe autbors and tbe editor, 2012

ISSN 1786-2116
ISBN 978 963 308 063 4

Fele16s kiadé
Publisber responsible

a Gondolat Kiadé igazgatéja
tbe Director of “Gondolat” Publisbing House

Szerkesztette, szedte és térdelte — Typograpby
a Typograpbia Pannonica

O1Vas6szerkeszt6 — Corrector: K. Téth
Boritéillusztreicié — Coverillustration: G. Xantus

Térkép — Map: J. Nyerges
Kiadaisra eI6l<ész1’tette - Prepared for publication

3 GONDOLAT Kiadé — tbe Publisbing House “Gondolat”



Em.7’”0 ac Rev.7”0 Domino Petra Cardimzli E7516’
Primozti Hungariae, Arc/aiepiscopo Strzg0ni0—Budozpestinen5i

sexdgenario cardicitus clicatum

'3‘ ' a
I‘ I R.‘ " .1

“M-Ufiil fifiERAT Nfi _‘31?.‘9-13
1,"





TARTALOM

Az Apostoli Kamara kézépkori nyugtéi (Fedeles Tamzis) - - - - - - - - - - - - - - 11

Ilkusi (Bylica) Mérton pépai bulléi
(Forréskézlés a Vatikéni Levéltérbél) (Szovék Kornél) - - - - - - - - - - - - - - 27

VII. Kelemen pépa magyar Vonatkozzisli brévéi (1523-1526).
Adatok a Magyar Kir-(ilység és a Szentszék kapcsolataihoz (Nemes Gzibor) - - - - - - 51

A magyar piispijkék pépai meger6sitése (kinevezése) 1554-ben
(Bécsi levéltairi forrésok tiikrében) (Fazekas Istvén) - - - - - - - - - - - - - - - - 71

Raguza és a balkéni missziék kezdetei (Molnér Antal) - - - - - - - - - - - - - - - 85

Néprégi Demeter erdélyi piispijk és kancellér apolégizija 1601—b61
(Forraiskijzlés a Vatikzini Levéltzirbél) (Kruppa Tamés) - - - - - - . - - - - - - ~ 105

Pézmziny és Klesl levélvziltzisa 1626/1627 forduléjzin
(Forreiskfjzlés 21 firenzei Magal0tti—leVélt:2irb6I) (Tusor Péter) - - - - - - - - - - - 119

A Collegium Germanicum et Hungaricum levéltzira (Téth Tamés) - - - - - - - - - 137

A Monumentzitél az annétékig. Veszprémi egyhzizmegyés pap-térténészek
Vatikéni kutatzisai (Karlinszky Balzizs) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 157

Csiszérik piispék Veszprémi hagyatéka (Dokumentumok a Szentszék és
Magyarorszzig diplomziciai kapcsolataihoz) (G2’1rd011yiMété) - - - - - - - - - - 179

A2 fijonnan megnyitott Vatikzini fondok
és 21 magyar térténetkutateis (Tusor Péter, Téth Krisztina) - - - - - - - - - - - - 203

A2 esztergomi érseki szék betéltése 1927—ben
(Vatikéni forrésok fényében) (Csiky Balézs) - - - - - - - - o - - ~ - - - - ~ 253



8 TARTALOM

Egy apostoli adminisztrzitori kinevezés heittere.
Gréf Mikes]2’1n0slemondzisaaszombathelyipiisp6kségr6l (Téth Krisztina) - - - . - 281

Miklésy Istvén hajdlidorogi piispék utédlzisa.

A Vatikeini magyar kéivetség Villéja és az Opus Dei (Rétfalvi Balézs) - - - - - - - - - 347

Sze11tszéki—magyar kapcsolatok a koalicié (1945-1949) éveiben (Balogh Margit) - - - 367

Rblvjditésgk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427

I7/zdex (ésszeéllitottaz Ségi Gytirgy) - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - 429

Hzmgzzry omd Z/76 Holy See ofRome (Summaries in English, tr. by Agnes Palotai) - - - - 447



ELGSZO

Jelen tanulmzinykétet a vatikéni magyar kutatzisok pillanatnyi zillésérél, ir2’1-
nyairél nyfijt tudoményos kérképet. Ciménél, mely e kutatzisok kézponti temati—
kéjiitz Magyarorszég és az Apostoli Szék térténeti kapcsolatrendszerét jelbli meg,
igyekszik ttibbet adni. A pépai gyfijteményekben Végzett felteirés ugyanis a magyar
térténelem egyéb vonatkozeisait is érintheti, f6ként a régebbi korokbél. Ugyanak-
kor a magyar—szentszéki reléciék mélyebb megismeréséhez hozz2iseg1’t6 d0kumen-
tumok gy1’1’jt6k61‘e messze tfillépi Réma és Itzilia hat2'1rait: Marylandt6l Bécsen ke-
resztiil Moszkvziig hfizdénak.

Az elsé’ kézlemény az Apostoli Kamara késé’ kéjzépkori forrésait elemzi a ma-
gyar egyhézi archontolégia szempontjébél, majd Métyzis kirzily Iengyel csillagészér
rél kapunk pzipai bullék alapjein az eddiginél pontosabb képet. Ezutzin szintén pzipai
okiratok, az egyszer1’1’bb kizillitzisfi brévéknek k6sz('5nhet6e11 11ye1*het1'ink betekin—
tést a mohzicsi csatzit megel6z6 évek tengermelléki Viszonyaiba.

A Habsburg—piisp6kkineVezések keinonjogi rendezéséréil, a Rémai Kfi ria
szeiméra fizetendéi anneiték felhasznzilziszirél a 16. szzizad kéjzepén a térékellenes
Védelmi rendszer kiépitésére a Hams-, H0f- zmd Stpmtsmfi c/9z'v diplomziciai doku-
mentumai szélnak. A kora fijkori missziék Viléga Girolamo Matteucci érsek
I581. évi, 21 Hitterjesztési Kongregzicié arch1'Vum2iban 6rz6tt levelének k('3sz('311—
het6en elevenedik meg. V. Pail dinasztiéjénak, a Borgheséknek a Vatikéni 1eVél—
tzirban 6rz('5tt fantasztikus iratgyfijteménye ezfittal Erdély és Magyarorszég
1600 kériili egyesitésének probléméit hozza kézelebb — a Szent Lészlé-hermét
Gy6rbe menekité’ — Néprzigi Demter piispijk apolégizijzinak soraiban. A Vatikzinon ki-
Viil talzilhaté b1’b01‘0sisp0glz'6k rejtett kincseit a firenzei Magalotti—1evélt2i1‘ példzizza
a Rémziba kimenekitett Melchior Klesl biboros és Pzizmziny Péter 1626/1627-65
levélvzilteiszival.

A Collegium Germomicum 6;‘ Hungozricum levéltzireinak magyar nyelvfi és napra-
kész leirzisa hizinypétlé. Hornig Kziroly veszprémi p1'isp(')'knek mint a Vatikéni ma-
gyar kutatzisok mecénésénalq felidézése aktualizélhaté tanulszigokkal szolgzil, és
ugyanez mondhaté el Lékai biboros kezdeményezésélfil egy ,,M0numenm I/Zzticazmz
nova regni Hungcm'ae” elinditeiszira 212 1980-213 években.

A kétet e archivisztikai és historiogréfiai kéjzleményei mér a 20. szzizad Vilégeiba
Vezetnek zit. Az irésok majdnem fele ezzel az egy évszeizaddal foglalkozik, ami jél
jelzi a kutatéi érdeklfidés sfilypontjét, illetve a kutataisi tzivlatokat.
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A szzimos papi anekdotéban toveibbélé’ szentszéki magyar diplomata, Csiszzirik
Jézsef ,,Vélaszt0tt p1'isp('3l<” Veszprémi irathagyatéka kivélé kontrollforrzisa az utébbi
években megnyitott Vatikzini eillagoknak. Ezek az éllagok, mindenekelfitt a buda-
pesti Nunciat1'11“a, a pzipai Allamtitkzirszig és a Rendkivfi li Ugyek Kongregziciéja
dokumenturnai alapjén tzirulnak fel minden korébbinél mélyebben Serédi ]uszti-
nién biborosi és primési kinevezésének kériilményei. Mikes Jzinos szombathelyi
megyéspiispék lemondészinak rekonstruailésa azt mutatja, hogy a hazai adatb6ség
ellenére a szentszéki archivumok nélkiil az egyhzizmegye térténetirés sem létez-
het, hiszen azok éppen 21 lényegi térténések kulcsadatait nyfijtjék. Ugyanez 21 meg-
eillapités érvényes Miklésy Istvén hajdfidorogi piispék utédlésénak kérdésére.

A kétet e 20. szzizadi részének elején terjedelmes kéizlemény adatolja — historiogréfiai
zittekintés kiséretében — a harmadik évezredben megnyitott szentszéki levéltziri fondok
jelent6ségét a magyar tijrténettudomziny szémzira, beleértve ebbe természetesen figy
a teolégiai, mint a bélcsészeti horizontfi egyhéztbrténet—1’r2ist is. A befejez6 két tanul-
mziny ugyanakkor id6hat2irai miatt még nélkiilézi a Vatikzini forrzisokat. Az alakulo’
Opus Dei és a magyar zillam kézijtt kibontakozé kontroverzia felidézése orszzigos 1eVé1-
téri dokumentumok segitségével, esettanulményként t2i1ja fel a magyar—szentszél<i
kapcsolatok alakulését a II. Vilzighziborfi tk6Vet6 években. A zzirc’) tanulmziny ugyanezt
a tematikzit részletesebben és tégabb ésszefiiggésekben, tébbek kézéitt a formeilédé l<ét-
pélusfi Vilzigrend kézpontjaiban Végzett kutatzisok alapjzin szintetizzilja.

Az irésok tartalmét e1s6d1egesen az aktuélis kutatéi érdekl6dés, illetve f01yamat-
ban lévé’ e16mu11kai1at0k hatzirozték meg. Utébbiak keretét egyfel6l az OTKA tébb
projektje, meghatzirozéan NN-82 307-65, a Viterbéi egyetemmel k6z6s nemzetkdzi
egyiittmfikbdési programja adja. M2’1sfel61a Pzizmziny Péter Katolikus Egyetemnek
21 vatikzini magyar kutatzisokat mfikbdése kéjzéppontba zillité Egyhziztijrténeti Kuta-
técsoportja biztositja, amely az elkévetkezéi 6t évben részese lehet a MTA Pzilinkzis
Jézsef elnék ziltal elinditott, stratégiai fontoszigli ‘Lendfilet’ pélyaizaténak.

Ezt az Egyheizttirténeti Kutatécsoportot még a PPKE rektoraként Erd6 Péter
biboros alapitotta. (Eszmei el6zményeként joggal Vélheté’ az egykor Mezey Lziszlé
k('5r1'ila MTA keretében szervezfidétt liédextijredélc-kutaté csoport, amelynek fi-
atal papként, tanzirként tevékeny munkatzirsa Volt)‘ Eppen egy évtizede, 2002—ben
segitségével létrehozott, majd biborosi Védnéksége alatt 2004—ben elindult kiad—
Vzinysorozata (Collecmnea Wtticamt Hungariae) elsé’ kétetéhez 6 nyfijtott t2i1noga—
tést. A kényvet készénetfink jeleként ajzinljuk most neki.

TOROK JOZSEF, TUSOR PETER

1 V6. Fmgmenm codicum in Z7il7lz°0t/aecis Hzmgw/'z'ae 1/1-2. II. III, recensuerunt LADISLAUS MEzEY—AND—
RAS VIZKELETY (cum sociis in opere Editha Madas—I0seph0 T('jré5k—Gabriele Sarbak—Petr0 Erdfi et 411.),
Budapest 1983-1998.



Az AEOSTOLI KAMAR/A
KOZEPKORI NYUGTAI

A Vatikani Titkos Levéltar (Arc/aivio Segreto Vdticimo) egyik legfontosabb
fondjat az Apostoli Kamara altal kibocszitott iratok alkotjakfl A szémos zillagbélz
fe1ép1'il6 dokumentum—egy1'ittes szisztematikus feltzireisat, adatainak hasznositaszit
a medievisztika a 19. szazad Végén, a levéltar megnyitasaval pzirhuzamosan meg-
kezdte, mely munkéban e1s6sorban a német kutatok jatszottak Vezet6 szerepetfi
Jéllehet a magyar historikusok koziil is tobben dolgoztak az akkor még a Rémai
Allami Levéltarban 1éV6 kamarai anyaggal, rendszeres forreisfeltarasra, s f6ként az
eredmények publikalésara a legtobb esetben nem ker1'ilt s0r.4

A kezdet pedig biztaté volt, hiszen Fraknéi Vilmos szervez6l<észségé11el<, a1lha-
tatos munkalkodasanak k('5sz('511het6en a Momimentd Wzticdnd Hungdriize sorozat

onI Rémai kutatasaimat a Magyar Allami Eotvos Osztondij tette lehet6vé. A munka az OTKA
NN—82 307 sz. kutatzisi program keretében, az OTKA K-81 435 és K-81 568 sz. palyazatok t2imogata—
saval készijlt. - A Cdmem Apostoliciira osszefoglaloan, tovabbi irodalommal lasd GUGLIEMO FELICI, La
Revereizdd Cdmem Apostolicd. Studio St07'ic0—Gim"idic0, Roma 1940; KARL AUGUST FINK: D/IS Wzti/ezmisc/9e
Arc/yiv. Einfii/yrrmzg in die Bestimde zmd i/are E7’f07*5e/mng, Rom 1 95 1 2. 45-5 8; LAJOS PASZTOR, Guide; delle
fimti per lot .S‘t07”i6l dell’Ame7'icd Ldtind izegli drclyivi delld Sdmd Sede e negli drc/Jivi ecclesidstici d’It/zlid
(Collectanea Archivi Vaticani 2), Citta del Vaticano 1 970. 2 9-31; LEONARD E. BOYLE, A Survey of the
Wlticzm Arclzives /md of its Medievdl Holdings, Toronto 1972. 41-48; GERMANO GUALDO, Sussidi per Id
comulmzioize d€”’A7"CbiUi0 Wltieimo. L0 Sc/aedmfio Gmmiipi - I Registri Vdtieimi, I Registri Ldtemnemi -
Le ,,R{lti07’l€S Cdmeme” - L’/Ire/aivio C0fl SiSt07’i{ll6 (CAV 8), Citta del Vaticano 1989. 315-331.

2 Az ASV altal kiadott legfrissebb fondjegyzék a kovetkezoket sorolja fel: Am/idtele, Amiiztize et
Quindemzid, Anndtde Index, Bulldrum Registm, Collecto/ride, Comemus, D6CT‘€t6l Qziindemzicmmz, DistriZ7zi—
tiones Bullm/‘um, DiU67”Sfl Cdmemlid (= Armadi XXIX-XXX , Divisione dei Quindei/mi, Emfmtd ed uscitiz
de’ Quindenni, Imroitus er Exitus, Lilrri Computorum, Libri F07”771élZ'él7/'7/£771, Lila’/"i Quietdntidmiiii, Liliri
Quindeimiomm Indietiomim, Olaligdtiones et Solutiones, Obliqdtiones Pdrticulm/es, Olaligdtiones P70 Com-
mzmilius Servitiis, Registm BZLll6l’I‘Zl77Z, Reldxdtioi/zes Bulldrum (= Coddiutorie e commende), Reszgndtiones,
Ridiricellde, RZI]77"iC€ll6l€ Resigmltiommz, S6C'I”€til7"id Cdmeme, Servitid Mimitd, Tdxde, Tesoriere Genemle, T/Zl-
I/‘id. Indice dei Fondi e reldtivi mezzi di deserizione e di 7"iC6'I‘€d dell’/We/yivio Segreto VdL‘ic‘d7’l0, Citta del
Vaticano 2011. V6. GUALDO, Sussidi per lot comzilmzione dell’A7/'cZ2ivi0 T/dticomo, 319-3 20.

3 ADOLF GOTTLOB, Am dei“ Cdmem Apostolicd des 15. fit/91'/m7¢de7't. Eiiz Beitmg zme Geyc/aic/are des
piipstlic/yen Fimmzwesem and des eizdeizdeiz Mitt6l£llt€7'S, Innsbruck 1889; JOHANN PETER KIRSCH, Die
piipytlic/yen Ammten in Dezitsc/ylimd ’zUii/97"e7¢d des XIVfa/91”/yzinderts, Bd. I, Paderborn 1903; EMIL GCSLLER,
Der Liber Tdxdrum dei‘ pdpstlic/yen Kdmmmc Eine Stzidie ZZZJ67’ seine Entste/yzmg imd Aiddge, Rom 1905.

4 E kutatasokra lasd TUSOR PETER, Mag;/m" tiii/téiaeti /mtdtdsok it T/dtikdnbim (Collectanea Vaticana
Hungariae 1/Iexa), Budapest—Roma 2004..
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e1s6 kéteteként mar 1887—ben napvilagot Iattak a pzipai ad0szed6k magyarorszagi
tevékenységérffl késziilt szamadas0k.5

A 20. szazad elején Lukcsics Jézsef négy esztendfin at folytatott kutatasokat az
Orbk Vzirosban, ahol két évig a Camera Apostolica anyaganak kézépkori magyar VO-
natkozasfi adatait gyfijtétte. Eredményeinek révid ésszefoglalasat Krizép/e0m' poipzzi
ozdé/ednyve/e cimmel tette k0zze’,6 a kutatas soran birtokaba jutott adatok egy részét
pedig a Wszprémi piispbkség Rémoli O/elevéltzim kbteteiben pub1ik2’11ta.7 F6 céljat, mi-
szerint ,,Magyar0rszagi egyhazmegyék papsaga a kézépkorban a papai ad6k6ny-
Vek szerint” cimmel részletes elemzést készit a birtokaba jutott adatok alapjzinf‘
nem tudta megvalésitani. Szintén nem koronazta siker azon térekvését, hogy az
ésszegyfijtétt magyar vonatkozasfi kamarai anyagot énallé forrziskiadvany lapjain
tegye l<0zkinccsé.9 S6t a legutébbi id6kig a je1ent6s tudomanyos értékkel biré
Lukcsics-féle kézirat lel6he1ye sem Volt ismert.'°

A fentiek mellett mindéssze egyetlen jelent6s munkat emlithetiink meg,
jelesiil K01‘mendy]ézsef magyar egyhzizi javadalmak cmmmiit tartalmazé kiadV2i—
nyat.“ A kézépkori magyar egyhazi archontolégia ésszeallitasa soran 111egker1'i1he-
tetlen forréskiadvany - amint a cime is tiikrtizi - a Vatikani Titkos Levéltarban ta-
lalhatc’) iratcsoport 1421-1536 kéjzétti magyar Vonatkozasfi bejegyzéseit tartalmazza.
Mindazonaltal e minden szempontbél kivalé mi116se’g1’i forraskézléseket tarta1ma-
Z0 kétet anyaga tovzibbi kutatasokkal Vélhet6leg b(’)’V1'thet6.”

5 Rmfi ones c0llect07‘m7z P0mz_’fic0mm 1281-1375 (Monumenta Vaticana Hungariae I/1), ed. V1LM0s
FRAKNGI et 11]., Budapestini 1881 [repr. 2000].

6 LUKcs1cs ]c’)zsEF, K{izépk01/'ipzipm' zzdé/66725/ve/e (A Sze11t—Istva11—Tarsu1at Tudomanyos és Irodalmi
Osztalyanak Felolvasé Uléseibfil 69), Budapest 1908.

7 Mom/tmenm Rommm Episcopmfus Wspfi miensisI-IV, ed. V1LMOs FRAKN61-]ézsEF LUKcs1Cs, Buda-
pestini 189 6-1907 (A Ve.rzp1/émi Pz'ispc)'kse’g Rémai O/elevéltzim).

3 MREV IV, CXI.
9 TUsoR, Mclg)/m" fliirténefi /ezmmiso/e Ll Witt"/ezinbmz, CLIII—CLIV; TUSOR PETER, Az Apostoli Kmmzm 7mzgym'

U07’l{lt/€()Z6i.S‘Z2 imtai bl kb'zép/corbél, Egyhazi Infiveltség a régi Magyarorszagon. Tudomanyos konferencia a
Pécsi Egyhazmegye ezredik és Janus Pannonius piispijkké Valasztasanak étszazétvenedik évforduléjan,
Pets 2009 [el6adas kézirata].

‘O A jelenleg a Piarista Rend Magyar Tartomanya Kézponti Levéltaraban lévé’ kéziratra (jelzetez
Kovacs Alajos hagyatéka, Masok kéziratai, 1) Tusor Péter hivta fel a kutaték figyelmét, az Egv/75221’
flzzfveltség (I régi Z\/Iagwzrorszalqon c1'1111'i nemzetkéjzi konferencian (Pécs, 2009. jflnius 3-6.). Lukcsics
nlunkajanak felépitésére lasd TUSOR, Az Apostoli Kmmmt mag}/ctr vonm:/eozaiszl immi, i.m.
” KGRMENDY ](’)zsEF, Ammme e regizo Hmzgm/‘iota p7*0vem'emes in Arclrivio Secreto Wzticcmo 1421-1536

(A Magyar Orszagos Levéltzir Kiadvanyai II/21), Budapest 1990. Ugyanakkor korabban tébb kutaté is
dolgozott az ann2'1ta—k0tetekkel, S ezek adatait hasznosftottzik is. V0. ERDUJHELYI MENYHERT, Kuwai-
mim 61 7‘0’77mz' levéltmraklaan, Katholikus Szemle 10 (1896) 605-64 6; KOLLANYI FERENC, E5zte7'gomz' /amo-
720/eok, Esztergom 1900.

‘Z A kétet e150’ 41 tételét (ésszesen 233—at tartalmaz a kiadvsiny) éjsszevetettem az eredetiekkel, S
mindéssze egyetlen apré téves olvasatot talaltam. A ,,Mic/aozel prelaendzmm altmis Bemfe ]Wm‘gm*ete in
ecclesizl St7*ig0nz'emz"’ bejegyzésben a ‘p7"eI7endm"z'us’ helyett az eredetiben ‘7/ector’ szerepel. ASV Annatae,
V01. 1, fol. 141: V0. KGRMENDY, Anmtwe e regm Hungmwe, 11. 2.
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Egyrészt az ASV—ben fellelheté’ kétetek tengermelléki Horvétorszzigra és Dal-
mécizira vonatkozé bejegyzéseivel, noha ezeket - a zzigrébi adatokkal egyiitt - a
horvzit térténetirés néhény éve 111211 pub1ik2’11ta.‘3 Mzisrészrffl azon an11éta—k0tetek
zitvizsgzilzisa hozhat fijabb adatokat felszinre, melyek az id6k folyamén az Urbs
Aeternd falaitél t2iV0l ke1iiltek.‘4 A Napéleon idején a Vatikzinbél Peirizsba szeillitott
Ievélteiri anyag egy része, melyek kéizétt szzimos kamarai kéitet is fellelheté’, mind-
méig a francia ffiveirosban talélhaté, melyet a nemzetkézi kutatzis a legutébbi id6 -
ben kezdett haszn0sitani.‘5 Végiil pedig az Arc/aivio di Stdto di Roma falai kéizijtt 61-
zétt Fondo Cdmerdlét emlitem, melyet az alzibbiakban részletesebben ismertetek.

A R0maiAl1ami Levéltér létrejéjttét (1871) k0Vet6e11, 0tt keriilt elhelyezésre a
Camera Apostolicd levéltzirénak anyaga, amelynek nagy része 1918-1919 folyamén
keriilt a Vatikéni Titkos LeVélt2’1rba.“‘ Az zillami arCh1’Vumban 6rz0tt ap0st0li ka-
marai ,,t61edék” témeink szempontjzibél legfontosabb irategyiittese a Fondo Came-
rdle I—ben elhelyezett Quitdntimwm commnninm et minntormn servz'tz'orn7n Zilvri
(1396-1511) 31 k0tete.I7 E széria szorosan illeszkedik az Anndtde Volumeneihez, hi-
szen kétetei meghatérozéan a kisebb egyheizi javadalmak utein a kamarzinak fize-
tett i11CtékCkl‘6iki2i11ftOtt nyugték (qnitdntide) mzisolatait tartalmazzzik, s ilyetén
kiegészitik az ASV Anndtde, Valamint az Oblzgdtiones et solntiones s0r0zatait.I8 A Quie-
tdnze per c07n7nnnz' e minnti servizi kétetei k0z0tt ugyanis taizilunk servitimnok fi-
zetésére Vonatkozé kételezvényeket (oblz'gdtiones),19 ezek teljesitését igazolé

13 Camera Apostolicd. I: 0l7lzgdz‘z'one.r ct solutiones, cmnerdle primo (1299-1560. II: 1302-1732), ed. ]0sIP BARBA-
Rié-ANDRIJA LUK1NoV1é et 411., (Monumenta Croatica Vaticana [MVC] 1-2), Zagreb-Rim 1996-2001.

14 GUALD0, Snssidi per ld consnltdziione dell’/4rc/nvio I/dticdno, 32 1-3 2 2.
15 Tébbek kézétt a lengyel medievisztika hasznositotta: Actd Conner/le Apostolic/le volmnen IV Anndtde

e Regno Polonie sdecnli XV (1421-1503) (Monumenta Poioniae Vaticana 10), ed. MARCUS DANIEL K0-
WALS K1, Cracoviae 2002; MARCUS DANIEL KOWALSKI, Proventns Cdmerde Apostolicde debiti. Opidty
duo/yowienstwd poly/eiego nd rzecz pdpiestwn 21> ldtdc/9 1417-1484 (Medium Aevum 2), Krakéw 2010. - A pai-
rizsi fond leirziszira leisd CHRISTIANE SCHUCHARD, Bemer/enngen zu den pdpstlicben Register'bd7zden des 15.
nndfrn’/yen 16.]dbr/ynnderzfs in l’m/'23‘, Quellen und Forschungen aus italiensichen Archiven und Biblio-
theken 75 (1995) 5 5 3-5 73. AZ Arc/aives Ndtiondlesban taieilhaté Vatikéni proveniencizijii iratok részietes
segédletére lésd Inventdire dey épdves des Arc/yives Wticdnes ldissées 21 Paris en 1817. Mdnnscrit d’nn essdi de
reconstritntion pdr E. MART1N—CHABOT (Vers. 1960).

'6 FINK, Dds W112’/ednisc/ye Arc/aiv, 58; BOYLE, A Survey of 1/96 Vatican Arc/gives, 48.
I7 A fondra részletesen lésd GAETAN0 RAMACCIOTTI, Gli Arc/yivi delld Reverendd Cdnzerd Aposto-

licd. Con znventdrio dndlitico dei regz'5trz' cdmerdli conservdti nell’/Irc/7z°vz'o di Stdto di Ronni nelfondo Cmnerdle
Prirno, Roma 1961; RUGGERIO MARIA GRAZIA PASTURA, Ld Reverendd Camera Apostolicd e isnoi drc/yivi
(secoli XV-XVIII), con contributi di PAOLO CHERUB1N1, LU1G1 LONDEI, MARINA MORENA e DANIELA
SINISI, Roma 1984.

18 ,,OZ2ligdtiones ct solntiones sive lilzer qnietdntidrnm rdtione provisionis pro solutione dnndte et medio-
rn7nfrnctn7n pro mo comnznni servi1io”: RAMACCIOTTI, Ld Reverendd Cmnerd Apostolicd, 30-3 2.

19 Archivio di Stato di Roma (ASRO), Camerale I, Vol. 1112.
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nyugtékat (s0Zutz'0nes),2° toveibbai az egyik kodex a pzipai adoszed6k nyugtéit tartal—
mazza.“ Az alébbi osszefoglalo téblzizat tartalmazza e lzotetek legfontosabb adata-
it, melyek koziil mindossze hérom Volumenben nem szerepelnek magyar V0nat-
kozzisfi adatok. Mindezek fényében nem kétséges, hogy egy az Apostoli Kamara
rnagyar Vonatkozzisfi dokumentumainak teljességre torekvo’ kiadeisa esetén e
fondot sem szabad figyelrnen kiviil hagyni. E tanulmziny terjedelmi keretei nem
teszik lehet6Vé, hogy az annatzikra Vonatkozé nyugtzik mellett részletesen kitér-
jek a tovébbi forrzistipusokra, ebb6l kovetl<ez6leg csak egy—egy konkrét példa
emlitésére szoritkozom.

A Vatikéni Titkos Levéltér Oblzgationes et solutiones kotetei nyomén ismert,
hogy Ernuszt Zsigmondot 1473. december 12—én nevezte ki 21 pzipa a pécsi p1"1spok—
ség élére.” Egy hénappal kés6bb prokurétora ziltal kotelezettséget Vzillalt, hogy
piispolcsége utén 3 300 arany illetéket fizet az Apost0liKa111ar2inal<.23A Rémai Al-
lami Levéltzirban talzilhaté kotetel<b6l 2121 is megtudjuk, hogy még ugyanazon ho-
napban, a Medici bankhziz koz1'em1’1'kodéséVel két részletben befizette a meg2illap1'—
tott se7'vz'tz'umot.24

Koztudott, hogy a Magyar Kireilységot leginkeibb a pépaség és Velence tém0—
gatta az oszmeinok elleni harcban, rendszeres segélyek folyositészival. A Szentszék
lcoveteinek elszzimoleisairol késziilt nyugteik mésolatai kozott taléljuk a Domonkos
rieti piispok, pzipai legétus szziméra késziilt quitdntioit is, melyet a Métyzis kirzily
szémzira kiutalt (1476) pépai teimogatzis zitadziszirol zillitottak l<i.25

QUITANTIAE25

.. ,, . . , , MagyarK0tet Id0.S‘Z£l/C Pontzfi /mtus Tzpus adaz‘
1112 1396-1411 IX. Boniféc obligationes ct solutiones +
1113 1417-1421 solutiones +
1114 1423-1426 V. Mzirton quitantiae +
1115 1428-1430 quitantiae +

1116 1428-1431 solutiones +
1117 1430-1433 V. Mérton, IV. ]e116 quitantiae +

2” Példéul ASRO Camerale I, VOl. 1113.
2‘ ASRO Camerale I, VOl. 1130.
22 ASV Obligationes et Solutiones, VOl. 82, fol. 8172. Ernusztra laisd FEDELES TAMAS, Pz7i5pb7eb7e, [We'-

postok, /amono/eok. Fejezete/e Pécs /ciizép/wri egky/azZztc)7rténete'l16’Z (Capitulum V), Szeged 2010, 105-124.
23 ASV Obligationes et Solutiones, VOl. 84, fol. 21374
24 ASRO Camerale I, VOl. 1127, fol. 89v; VOl. 1131, fol. 3472.
25 ASRO Camerale I, Vol. 1130, fol. 3 577). A nyugta 69 603 aranyrél szol. V0. FRAKN01 VILMOS, Moz-

gycrrorsztig egybcizi és politi/anti (Iysze/e0'tretés‘ei a R0’77/mi Szemszé/e/eel II, Budapest 1902, 151.
26 V6.LUKcs1cs, Kiizépkori poipai ctdé/ednyvek, 25.
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solutiones

tiae

solutiones

II. Pius

II. Pail
IV. Sixtus solutiones

II. Pail

IV. Sixtus solutiones

VIII. Ince

VI. Saindor

VI. Séndor, III. Pius,
II. G

I I II. G

1503-1506 quitantiae

A kisebb egyheizi beneficiumok (példéul a keiptalani javadalmak, plébeinieik,
k2’1polna- és olteirrektorétusok) adomeinyozésa, amennyiben éves jévedelmiik
meghaladta a 24 aranyforintot, a biborosi kollégium jévzihagyziszitél fiiggetleniil
t'o'rtént (lveneficicz non conszktomlia), azaz kizzilxfilagosan a peipa hateiskéirébe tart0-
zott. Az fijonnan kinevezett elnyert stalluma éves bevételének felét volt kételes a
peipai kamaréba befizetni. A forreisokban felbukkanc’) hivatalos elnevezése (ommzm,
seu mediifmctus p7‘i7m' mmi) nyomén ezen illetéket réviden zmmltzinak I1€V€ZZfi1{.27
A pzipaség avignoni korszakziban Vzilt k1°il6n(°5se11 fontossé az itéliai terii1etekr6l

27 Megkiilijnbéztetve :1 f6pap0k éltal fizetendfi 5e7"vz'tz'u77ztél. LUKCSICS, Kdzép/eori pcipzzi 41516/army-
vele, 18; KGRMENDY, Anmtme c regno Hungmicte, 25.
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szérmazé, idfilegesen kiesé’ bevételek pétlzisaira az adészedés folyamatossé tétele,
ezért a 14. szézad folyamzin aprélékosan szabélyoztzik az Apostoli Kamaréba fize-
tend6 adék és illetékek médjét, mértékét, tovzibbé a hivatal mfikédését. AZ ann2i-
tzik beszedésének id61eges felfiiggesztését (1414-1418) k('5Vet6en V. Mzirton p2ipa—
szigzitél l<ezd6’d6'en ismét szabzilyoztzik az illetékkételes kisebb javadalmak uteini
fizetés médjeit, majd nem sokkal késébb (1421) a Colmem Apostolicoz ennek admi-
nisztrzilzisaira egy 1’1j iratsorozatot létesitett Ammtcze 1‘1éV€1‘1.28 Az emlitett széria k6-
tetei a javadalom adoményézéséval kapcsolatos legfontosabb adatokat (a b€7l€fiCiZ£7%
megnevezése, az egyhzizmegye feltiintetése, az adomzinyt nyeré’ neve, a stallum
becsiilt éves jévedelme, stb.)tarta1mazz2ik. Legnagyobb jelentfisége azonban kétsé—
get kizziréan az illeték ésszegének, Valamint az annak kiegyenlitésére Vonatkozé
kételezettségvéllalés (oblzgoztio super ommzm) irzisba foglalészinak Volt. Az Apostoli
Kamara ugyanis mindaddig letétben tartotta a javadalom adoményozésérél ki2ill1’-
tott bullét, amig a stallum fij birtokosa be nem fizette a megéllapitott illetél<et.29

Az ily médon adomzinyban részesiilt klerikusnak tehzit sajzit érdekében miel6bb
ki kellett egyenlitenie a javadalom utén megeillapitott adé éjsszegét. A befizetés té—
nyét a hivatal nyugta kiéllitéseival igazolta, melyet — szintén V. Meirton pontifik2i-
tusétél kezdve — egy Iijonnan Vezetett széria, a Lilari quz'tomtz'm*um kéjteteibe m2iso1—
tak a kamara hiVataln0kai.3° Amint a fentebbi téblézatbél is érzékelheté’, az id6k
folyamzin e sorozatot is je1ent6s pusztulés érte,3‘ elég pusztzin a 16. szzizadbél ko-
runkra maradt, mindéssze hzirom kéjtetre utalni.32 Végezetiil pedig tekintsiik zit 1'6-
viden a nyugtaik legfontosabb tarta1mi—szerkezeti jel1emz6itI

A kamaréba befizetett tisszegekréil kiéllitott hivatalos iratok a VCZCII6 tisztségVi-
se16k nevében keltek, igy a hivatal élén £1116 cm7¢em7‘z'us Vagy helyettese a locum-
tenem, illetfileg a t/yesczmwrius neve szerepel az intitulziciéban (péld2iu1Fmneiscus Dei
gmtzkz etc. s.d.7/1. pape t/7emumrz'us).‘33 A fizetést teljes1't6 személy nevét, az il1etékk('5te—
les beneflcium pontos megnevezése, majd pedig az egyhézmegye feltiintetése kijveti
(példeiul Step/mnus Mic/Jozelis, mec/aidiozconus et ccmomeus ecclesie Wmzdz'emz's).34 Ter-
mészetesen 212 is szerepel valamennyi bizonylaton, hogy az annéta teljes ésszegét

28 KORMENDY, Ammme e regno Hmzgzwioze, 27.
29 MAYER BELA, Pépm’ Imnkoiro/e szerepe Magyorroieszégon at /eezép/207* végén, Szézadok 57-58 (1923-

1924), 648-668, 652; KGRMENDY, Ammme e regno Hmzg/l7*z'zze, 28.
30 Korébban a pzipai adészedfik hatéskérébe tartozott ezen ésszegek kezelése. F/Lppen ezért az ezek-

kel kapcsolatos feijegyzések is tébbnyire az ASV Collectorzkze sorozat egyes kéteteiben talélhatéak. V6.
LUKcs1cs, Kfizép/eoiei pcipczi mid/eiinyve/e, 18.

3‘ A legnagyobb pusztulzis a Vatikéni Levéltzir teljes anyagzinak Peirizsba, majd onnét ismét R6mé—
ba széllitésa sorén érte az iratokat. V6. REMIGIUS RITZLER, Die Verse/aleppzmg dew PZz;_Dstlz'c/yen AN/yive mu‘/7
Ppwis zmter Ndpoleon I. zmd de-ren Riickfii/arubg 7/1556/7 Ram in denfa/Wen 1815 bis 1817, Rémische Historische
Mitteiiungen 6 (1962/63) 144-190.

32 Osszehasonlftésképpen 212 1501 és 1536 kézétti id6szakb6l ésszesen 27 a11n2’1ta—k('5tet maradt ko-
runkra. V6. KGRMENDY, Ammme e regno Hzmgzzride, 1 1 8-1 20.

33 Fzlggele’/e, 15. sz.
34 Fziggelék, 5. sz.
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(pm tomli et imfegm solutione ommlte seu mediommfmctuum) Vagy annak csupén egy
részét (pro parte ammzte seu medi0Vumfi ‘uctuump7/imi mmi) jutatték el 3 kamaréba. A
befizetett ésszeg pontos megadésa mellett feltiintették a karnarai depositdrius ne-
Vet, aki hivatala szerint zitvette a summét (pé1d2iulFmmisc0 de Bostolis, peczmiczrium
ipsius L‘6l77¢67‘6 czpostolice depositav/i0 pro eddem camere 7*ecz'pz'entz').35 Szérnos esetben meg-
figyelheté’, hogy a javadalmasok nem személyesen, hanem rnegbizottak eiltal, ille-
t61eg esetenként bankhzizak kdzvetitésével jutatték el az illeték ésszegét a kamar2’1-
ba. AZ erre Vonatkozé informéciékat szintén régzitették a kizillitott nyugtsin
(példéulper mzmus venembilis viri domini Andree de T/76771657047‘, ccmonici dicte ecclesie —
per mamas societoztis de Sczlumtis s0lvz'fecz't).36

A2 elrnondottak alapjzin tehzit kétségtelen, hogy az Arc/yivio di Stmfo di Roma
C1/zmemle I. fondjéban taleilhaté Quietomze Volumenei fontos adatokat 6riztek meg a
kézépkori magyar egyhéz tijrténetére vonatkozéan. Kéivetkezésképpen a magyar
medievisztika egyik fontos j('3v6beni feladata, hogy a Lukcsics Jézsef ailtal immér
tébb, mint egy évszzizada részben elvégzett munkét folytgssa, s belzithaté id6n beliil
az Apostoli Karnara archivumainak — melynek a Rémai Allami Levéltzirban 6rz6tt
,,t6rede’ke” is szerves részét alkotja — magyar korpuszzit teljességre téirekvéien fel-
tzirja és kézreadja.

FUGGELEK

I .

1430. jzilius 19.
(ASRO Camerale I, vol. 1117, fol. 23v)37

Universis etc. Oddo38 etc. Salutem etc. Universitati Vestre etc. Quod venera-
bilis Vir magister Gosswinus de Hueney dictus de Arnhen1,39 archidiaconus Chas-
mensis in ecclesia Zagrabiensi, pro totali et integra solutione annate seu etc. primi
anni dicti archidiaconatus, in quibus camere apostolice, ratione provisionis sibi de
eodem apostolica auctoritate facte, sub certis penis etc. Viginti florenos auri de

35 Fiiggelé/e, 4. S2.
36 Fiiggelék, 8. sz.; ASRO Camerale I, Vol. 1134, fol. 28'/4
37 Kiadzisaz MVC I, n. 1046.
38 Oddo de Varri 2?/yesazmm°im (1426-1431), kamarai helytarté (1428-1431), az anagni egyh2izn1e-

gye adminisztrzitora. GOTTLOB, Am‘ [167 Crlmem Apostoliczl, 269; PAOLO CHERUBINI, Mzlndzlti delld Reve-
renda Cdmem Apostolicd (1418-1802) (Ministerio peri i Beni Culturali e Ambientali, Quaderni della
ressagna degli Archivi de State 55. Archivio di Stato di Roma), Roma 1988, 75.

39 Utrechti, pécsi, zégraibi kanonok, zempsai plébzinos, pécsi képolnaigazgaté. V6. FEDELES, Piispi)?
/€076, pr/répostok, /eamonokok, 39-5 3.
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camera nobis pro etc., die date presentium solvit etc. De quibus quidem sic ut etc.
prefatum dominum Gosswinum, archidiaconatum eiusque etc. tenore presentium
absolvimus. In quorum etc. Datum Rome apud Sanctos Apostolos, die decima
nona mensis Iulii, sub anno nativitatis Domini MOCCCCXXXHIO, indictione
VIII, pontificatus etc. anno XIII1110.

[In 7mz7'gz'7/ze sz'7zz'st7"0: ] iulii I florenos XX pro annata archidiaconatus Chasmensis in ecclesia Zagrabiensis
I Concordatum O. [i7zfi*rz:] 0. de Varris thesaurarius, Jo. Bettynhusen.

2.

I430. 0/etélaer 31.
(ASRO Camerale I, VOI. III7, fol. 7Ir)4°

Universis etc. Oddo etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis vir
dominus Mathias de Cathalowcz, prepositus ecclesie Quinqueecclesiensis, pro to-
tali etc. annate seu etc. primi anni dicte prepositure, in quibus camere apostolice
ratione provisionis, sibi de eadem apostolica auctoritate facte, sub certis penis etc.
centum quinquaginta florenos auri de camera nobis pro etc., die date presentium,
per manus Venerabilis Viri domini Michaelis Leweld Wesprimiensis et Iauriensis
ecclesiarum canonici,41 solvi fecit etc. De quibus quidem sic etc. prefatum domi-
num Mathiam, prepositum eiusque etc. tenore presentium absolvimus etc. In
quorum etc. Datum Rome apud Sanctos Apostolos, die ultima mensis Octobris, sub
anno nativitatis Domini MCCCCXXXH10, indictione VIII3, pontificatus etc.
anno tertio decimo.

[In margiize smistro: ] octobris I florenos CL pro annata prepositure ecclesie Quinqueecclesiensis I con-
cordatum O. [i77fi71:] 0. de Varris thesaurarius, Jo. Bettynhusen.

3.

I430. 0/etélaer 31.
(ASRO Ca.merale I, VOI. III7, fol. 7122)

Universis etc. Oddo etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod reverendus in
Christo pater dominus Georgius, episcopus Nitriensis“ pro parte annate seu etc.

4° Kiadasa: MVC I, 11. I048.
4‘ A I’oe7zite7ztim°ia Apostolica prokuratoraként huzamosabban Romaban tartozkodo klerikus. Vo.

KGRMENDY, Ammtrze e regno Hlt71g(l7'i1l€, n. 77. 83. 87. 94.
42 Berzevici Gyorgy nyitrai piispok (1429-1437). Vo. CONRAD EUBEL, Hiemrc/ml Cat/yolica Medii

Aevi rive Szmzmorum Pontzficum S. R. E. Cm'dz'7mlz°um, Eccle5zm'zm¢ Antz'stitm7¢ Series 1-11, Munster I913-
I9I4.2, I, 368 és II, 204; ENGEL PAL, Magymramzzig vilzigi Mr/aontolégzkija 1310-1457, Kozépkori magyar
adatta’r, Budapest zoo: (PC CD—ROM), II: f6papok, Nyitrai piispok.
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primi anni monasterium Sancte Ipoliti de Zobor ordinis Sancti Benedicti, 13l°rtr—i—
ensis Strigoniensis diocesis, sibi apostolica auctoritate commendatis, in quibus
camere apostolice ratione commende huiusmodi sub certis penis etc., centum et
Viginti florenos auri de camera nobis pro etc., die date presentium, per manus
Venerabilis Viri domini Michaelis Leweld Wesprimiensis et Iauriensis ecclesiarum
canonici, solvi fecit etc. De quibus quidem sic etc. prefatum dominum Georgium
episcopum eiusque etc. tenore presentium absolvimus etc. In quorum etc. Datum
Rome apud Sanctos Apostolos, die ultima mensis Octobris, sub anno nativitatis
Domini IVICCCCXXXIHO, indictione VIII3, pontificatus etc. anno tertio decimo.

[In 77zm‘gine sii/zz'st7'*0:] octobris I florenos CXX pro parte annate monasterii Sancti Ypoliti de Zobor,
ordinis Sancti Benedicti Strigoniensis diocesis I concordatum O. [i7zfi"a:] C). de Varris thesaurarius, Jo.
Bettynhusen.

4.

I431. Liprilis 30.
(ASRO Camera.le I, Vol. 1117, fol. 12712)

Universis etc. Franciscus43 etc. Salutem etc. Universitati etc. Honorabilis Vir
dominus Wancislaus de Praga,44 canonicus ecclesie Sancte Marie Albaregalis,
Vesprimiensis diocesis pro annate seu etc. mediis fructibus primi anni canonicatus
et prebende dicte, in quibus camere apostolice ratione provisione sibi de eisdem
apostolica auctoritate facte, sub certis penis etc., cum prefata apostolica camera ad
summam duodecim florenos auri de camera composuit etc., quos ipsi camere, nobilis
Viro Francisco de Bostolis, pecuniarium ipsius camere apostolice depositario pro
eadem camere recipienti, die date presentium, per manus Venerabilis Viri domini
Petri de Tulerzl, eiusdem ecclesie canonicus solvi fecit etc. De quibus quidem sic etc.
prefatum dominum Wancislaum canonicum, eiusque etc., tenore presentium absol-
vimus etc. In quorum etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, die ultima mensis
Aprilis, sub anno nativitatis Domini MCCCCXXXF110, indictione VIIII113, ponti-
ficatus etc. anno primo.

[In mzwgivee 5mi5tr0.'] aprilis I florenos XII pro annata canonicatus et prebende ecclesie Sancte Marie
Albaregalis Vesprimiensis diocesis [infm:] receptum per subscriptum F. Pantaleon, viss. idem p. Phi-
lippus de Piscia.

43 Franciscus Condulmaro biboros, IV. ]en6 neposa, kamarai helytarto (1431), cozmemrius (I432-
I44o). V6. GOTTLOB, Am der Czzmem Apostolicd, 268-269; WALTER VON HOFMANN, Forsclamzgerz zm/'
Ge3cIJz'cI2te dew kmicllen Be/yimlen vom Sc/yimm bis zur Refo/r7mm'on I—II (Bibliothek des Preufi ischen
Historischen Instituts in Rom 12-13), Rom I914, H, 87; CHERUBINI, Mzmdzzti dell/z Reverendcz Cdmem
Apoytolica, 76.

44 V6. KGRMENDY, Anmtme e regno Hungarizte, n. 80.
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5'.

(ASRO Camerale I, VOI. I117, fol. 29572)

Universis etc. Angelus45 etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis Vir
dominus Stephanus Michaelis, archidiaconus et canonicus ecclesie Varadiensis pro
parte annate seu etc. mediorum fructuum primi anni dictorum archidiaconatus et
canonicatus, pro quibus in camera apostolica ratione provisionis eidem de dictis
archidiaconatu et canonicatu auctoritate apostolica facte, sub certis penis et sen-
tentiis erat efficatum obligatus prout ad huc florenos auri de camera quatuor nobis
pro dicta camera recipienti, die date presentium tempore debite realiter et cum
effectu solvit. De quibus quidem quatuor florenos pro parte dicte annate, sic solvit
prefatum dominum Stephanum eiusque successores, heredes res et bona, quo-
cunque quitamus, liberamus perpetuo et absolvimus. In quorum fidem et testi-
monium etc. Datum Rome apud etc., Indictione XI, die Vero duodecima mensis
Augusti, pontificatus etc. anno tertio.

[I12 mmcgine simstro.‘ ] augusti I florenos quatuor pro parte annate canonicatus et prebende ecclesie Vara-
diensis I concordatum A. Parentis [infm:] A. Parentis Iocumtenens, A. de Perusio.

6.
I439. maircius 31.

(ASRo Camerale I, vol. 1120, fol. 787/‘)

Universis etc. Angelus etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis Vir
dominus Gregorius Blasii,46 prepositus ecclesie sancti Salvatoris de Papucz, ac
canonicus ecclesie Iauriensis, pro parte annate seu medii fructis etc., in quibus ca-
mere apostolice sub certis penis etc., extitit efficaciter obligatus florenos auri de
camera quadraginta, Venerabili Viro domino F[rancesco] de Padua etc., pro ipsa
camera recipienti per manus Venerabilis Viri domini Urbani Petri,47 canonici dicte
ecclesie Sancti Salvatori solvi, die datis presentium solvi fecit realiter etc. De
quibus quidem etc. In quorum etc. Datum Florentie, die ultima mensis Martii,
MCCCCXXXVIIII, pontificatus etc. anno nono.

[In 7mz7/‘gine sz’m'st7/*0:] martii, floreni XL, Quitantia prepositure ecclesie S. Salvatoris de Paputz, ac cano-
nicatus et prebende ecclesie Iauriensis I concordatumja. Turlono [Iii/lfi/Kl.‘ ] Angelus Parentinus, locum-
tenens. I M. Themny.

45 Angelus Cavazza traui piispok, kamarai helytarto (1432?—1439), majd 2‘./yemzmzv/‘ins (1440-1441).
Vo. GOTTLOB, Au: tier Cczmem Apostolicrl, 2 70-2 7 1; CHERUBINI, M/mdzlti dell/1 Rev. Colmem Apostolicd, 76.

46 V6. KGRMENDY, Ammme e '/regno Hzmgmriae, 11. 109.
47 V6. uo.
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I439. ciprilis I5.

(ASRO Camerale I, Vol. 1120, fol. 7771)

Universis etc. Angelus etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis Vir
dominus Valentinus Andree de Zilaraz,48 archidiaconus de Torda in ecclesia Tran-
sylvanensis, pro totali et integra solutione annate seu mediorum fructuum etc., in
quibus camere apostolice sub certis penis etc., extitit efficaciter obligatus summam
Vigintitertiurn florenorum auri de camera, cum prefata camera apostolica compo-
suit etc. Quos etc. Venerabili Viro domino Francisco de Padua etc., pro ipsa camera
recipienti per manus venerabilis Viri domini Petri Geberti, literarum aposto-
licarum abreviatorem solvi fecit realiter etc. De quibus quidem etc. In quorum etc.
Datum Florentie, die quinto decimo mensis Aprilis, pontificatus etc. anno nono.

[ In mzlrgirze siIzz'st//«'o:] aprilis, floreni XXIII, Quitantia archidiaconatus de Torda, in ecclesia Transylva-
nensis I concordatum Ja. Turlono [inf/m:] Angelus Parentinus, locumtenens. I M. Themny.

8.
I439. jzlnim 26.

(ASRO Camerale I, V0l. II2o, fol. 93¢‘)

Universis etc. Daniel49 etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis Vir
dominus Stephanus de Bilr,5° prepositus ecclesie Betate Marie Virginis Albaregalis,
Vesprimiensis diocesis, pro totali et integra solutione annate seu mediorum fructu-
um primi anni prepositure dicte ecclesie, in quibus camere apostolice sub certis penis
etc., extitit efficaciter obligatus ad summam ducentorum et decem florenos auri de
camera, cum prefata camera apostolica composuit etc. Quos etc. Venerabili viro do-
mino Francisco de Padua etc., pro ipsa camera recipienti per manus Venerabilis Viri
domini Andree de Themeswar, canonici dicte ecclesie, die date presentium solvi
fecit realiter etc. De quibus quidem etc. In quorum etc. Datum Florentie, die
Vicesimo sexto mensis Iunii, MCCCCXXXVHII, pontificatus etc. anno nono.

[In mm/°gI'7Ie 5z'm'5tI°o.'] Iunii, floreni IIC X, Quitantia prepositure ecclesie Beate Marie Albaregalis,
Vesprimiensis diocesis I concordatum A. Parentinus [i7’lf1‘d.'] Concordatum thesaurarius domini nostre
pape. I R. Paradiso.

48 V6. KGRMENDY, Ammme e I/‘egno HzIngWide, 11. 24-25, 108.
49 Daniel Scotti, pensauréi, majd concordiai piispok, thesaurarius (1434-1440). Vo. GOTTLOB, Am

dew Cozmem Apostolica, 269.
5° Biiki Baso Istvan zagrabi f6esperes, pécsi, fehérvari prépost, kancellariai protonotzirius. V6. FEDE-

LES TAMAS, Die persoiizelle ZusmIz7Izemetzung des D0772/€£l]_7it€lS zu Fiinfieirc/yen im SpZz'tIm'ttelalteI' (I354-
I526) (Studia Hungarica 51), Regensburg 2012, 327-328.
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9.
I439.jz2m'us 26.

(ASRO Camerale I, VOI. I120. fol. 937')

Universis etc. Daniel etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis Vir
dominus Stephanus de Rada,5I archidiaconus de Cuculo in ecclesia Transylva-
nensis, pro totali et integra solutione annate seu mediorum fructuum etc., in qui-
bus camere apostolice sub certis penis etc., extitit efficaciter obligatus ad summam
quadragintam florenorum auri de camera, cum prefata camera apostolica compo-
suit etc. Quos etc. Venerabili Viro domino F[rancisco] de Padua etc., pro ipsa
camera recipienti per manus ut supra [Venerabilis Viri domini Andree de Themes-
war, canonici ecclesie B.M.V. Albaregalis] solvi fecit realiter etc. De quibus quidem
etc. In quorum etc. Datum ut supra [Florentie, die Vicesimo sexto mensis Iunii],
pontificatus etc. anno nono.

[I7/2 77zm'gz'ne 32'm'5m).'] Iunii, floreni XL, Quitantia archidiaconatus de Cuculo, in ecclesia Transilva-
nensis I concordatum A. Parentinus [infirm ] Concordatum thesaurarius domini nostre pape. I R. Para-
diso.

IO.

I440. oiprilis I3.
(ASRO Ca.merale I, VOI. I120. fol. I27I/‘>52

Universis etc. Daniel etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod Venerabilis vir
dominus Valentinus de SanctoVito,53 prepositus ecclesie Vesprimiensis, pro parte
annate seu mediorum fructuum primi [anni] prepositure dicte ecclesie, in quibus
camere apostolice sub certis penis etc., extitit efficaciter obligatus florenos auri
de camera quinquaginta, Venerabili Viro domino F[rancisco] de Padua etc., pro
ipsa camera recipienti etc., die date presentium solvi fecit realiter etc. De quibus
quidem etc. In quorum etc. Datum Florentie, die tertia decima mensis Aprilis,
MCCCCXL, pontificatus etc. anno decimo.

[I71 72/mrgz'ne.vi7*zi.ct1*0:] Aprilis, floreni L, Quitantia prepositure ecclesie Vesprimiensis I Concordatum A.
Traguriensis [infm:] Concordatum thesaurarius domini nostre pape. I M. Themy.

51 V6. KGRMENDY, Ammme e regno Hzmgzu/'iz1e, I1. I12.
52 MREV IV, in. CCCLXV.
53 V6. KGRMENDY, Am/mime e regno Hungcrriue, n. 115.
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1 1 .
I440. aiprilis I3.

(ASRO Camerale I, Vol. 1120, fol. 127v)54

Universis etc. Daniel etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod venerabilis Vir
dominus Valentinus de Thata,55 archidiaconus Zaladiensis in ecclesie Vespri—
miensis, pro parte annate seu mediorum fructuum primi anni huiusmodi archi-
diaconatus, in quibus camere apostolice sub certis penis etc., extitit efficaciter
obligatus florenos auri de camera Viginti, Venerabili Viro domino F[rancisco] de
Padua etc., pro ipsa camera recipienti etc., die date presentium solvi fecit realiter
etc. De quibus quidern etc. In quorum etc. Datum Florentie, die tertia decima
mensis Aprilis, MCCCCXL, pontificatus etc. anno decimo.

[172 imrrgine sz’m'sm2:] Aprilis, floreni xx, Quitantia archdiaconatus Zaladiensis, in ecclesia Vespri—
miensis | concordatum A. Traguriensis [z'nfm:] Concordatum thesaurarius domini nostre pape. | M.
Themy.

I 2 .

1446. jamzcir 29.
(ASRO Camerale I, Vol. 1122, fol. 25¢)

Universis etc. Franciscus de Padua55 etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod
Venerabilis Vir dominus Albertus de Hangach,57 prepositus ecclesie Quinqueeccle—
siensis, pro parte annate seu mediorum fructuum primi anni prepositure ecclesie
predicte, in quibus etc., extitit efficaciter obligatus florenos auri de camera seXa-
ginta, honorabili Viro Thome de Spinellis etc., depositario pro ipsa camera reci-
pienti, die date presentium per manus Venerabilis Viri magistri Thali de Tarvisio
solvi fecit realiter et cum effectu. De quibus quidem etc. In quorum etc. Datum
Rome, die Vicesima nona mensis Ianuariis, MCCCCXLVF0, indictione VHH,
pontificatus etc. anno quintodecimo.

[In 7mz7/'g1'nesi72z'st7/'0:] Ianuariis, floreni LX, Quitantia prepositure ecclesie Quinqueecclesiensis I concor-
datum A. Bononiensis locumtenens [iv/zfm:] F. de Padua s.d.n. pape thesaurarius, P. Parvos Johannis.

54 Kiadasa: MREV IV, 11. CCCLXVI.
55 V6. KGRMENDY, Amzrztrze e 7/'eg720 Hungdrizle, I1. 1 16.
56 Korabban a kamarai bevételek kezel6je (7/'ecep2*o7~' peczmim/‘um Came’;/we Apostolicae), majd t/asylum-

7/‘ms (1443-1448), ferrarai, majd feltrei piispok. V6. GOTTLOB, Aux cler Czzmem Apostoliczl, 27 1.
57 Egri, Inajd erdéiyi féesperes, majd egri prépost, Végiil csanadi piispok (1459-1466). Vo. FEDE-

LES, Die pa’/tvonelle zumimmmsctzung, 360-361.
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I 3 .
I446. felamvir 28.

(ASRO Camerale I, Vol. 1122, fol. 2972)

Universis etc. Franciscus de Padua etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod
Venerabilis vir dominus Nicolaus Bodo,58 prepositus Beate Marie Virginis Alba-
regalis, Vesprimiensis diocesis, pro totali et integra solutione annate seu mediorum
fructuum primi anni prepositure ecclesie predicte, in quibus etc., extitit efficaciter
obligatus a summam florenos auri de camera ducentos septuaginta, cum prefata
camera apostolica composuit et concordavit. Quos etc. honorabili Viro Thome de
Spinellis etc., depositario pro ipsa camera recipienti, die date presentium per
manus Venerabilis Viri domini Philippi de Posega solvi fecit realiter et cum effectu.
De quibus quidem etc. In quorum etc. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die
ultima mensis Februariis, MCCCCXLVF0, indictione VIIII, pontificatus etc.
anno quintodecimo.

[In margine sim'sz‘7/0:] Februariis, floreni IIC LXX, Quitantia prepositure ecclesie Beate Marie Virginis
Albaregalis, Vesprimiensis diocesis I concordatum A. Bononiensis locumtenens [infi/11: ] F. de Padua
s.d.n. pape thesaurarius, P. Parvos Johannis.

14.
I446. ciprilis I6.

(ASRO Camerale I, vol. 1122, fol. 3922)

Universis etc. Franciscus de Padua etc. Salutem etc. Universitati etc. Quod
Venerabilis Vir dominus Silvester Nicolai de Pograni,59 canonicus et custos ecclesie
Quinqueecclesiensis, pro totali et integra solutione annate seu mediorum fructu—
um primi anni canonicatus et prebende ac custodie ecclesie predicte, in quibus etc.,
extitit efficaciter obligatus ad summam florenorum auri de camera Viginti, cum
prefata camera apostolica composuit et concordavit. Quos etc. honorabili viro
Thome de Spinellis etc., depositario pro ipsa camera recipienti, die date presen-
tium per manus Venerabilis Viri domini Petri Pauli prepositi Albinganensis solvi
fecit realiter et cum effectu. De quibus quidem etc. In quorum etc. Datum Rome
die [I], apud Sanctum Petrum, die sextadecima mensis Aprilis, MCCCCXLVF0,
indictione VIIII, pontificatus anno XVI0.

58 Bacsi, majd fehérvari prépost, alkancellar, majd titkos kancellar. V6. KoBL('js ]c’)zsE1:, A2; egybdzi
/ec'izép7/'éteg Mcityris és zzfrzgellék /€07/‘ribom (T2'1rsadalom— és mfivelodéstorténeti tanulmzinyok 12), Budapest
1994,338-

59 V6. KGRMENDY, Am/mime e regno Hungcrriue, n. 122.
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[In 7mz7'gz'ne yz'm'st¢°o.-] Aprilis, floreni XX, Quitantia canonicatus et custodie Quinqueecclesiensis I
concordatum A. Bononiensis locumtenens [1'7/lfi"tl.' ] F. F. de Padu s.d.n. pape thesaurarius, P. Parvos
Johannis.

I 5 .
I446. szeptember I7.

(ASRo Camerale I, Vol. 1122, fol. 66v)

Universis etc. Franciscus Dei gratia etc. s.d.n. pape thesaurarius salutem etc.
Universitati etc. Quod Venerabilis Vir dominus Albertus de Hangach, prepositus
ecclesie Quinqueecclesiensis, nec non canonicus in eadem ecclesia, pro residuo et
finali solutione annate seu mediorum fructuum primi anni prepositure ecclesie
predicte, nec non canonicatus et prebende eiusdem ecclesie, in quibus etc., extitit
efficaciter obligatus ad summam florenorum auri de camera septuaginta, cum
prefata camera apostolica composuit et concordavit. Quos etc. datum Rome apud
honorabili Viro Thome de Spinellis etc., depositario pro ipsa camera recipienti, die
date presentium per manus Venerabilis Viri domini Clementis de Gara solvi fecit
realiter et cum effectu. De quibus quidem etc. In quorum etc. Datum Rome, apud
Sanctum Petrum, die decima septima mensis Septembris, MCCCC0 XLVIW,
indictione VIIII, pontificatus anno sexto decimo.

[I72 m/zrgine sz'7zz'$t7*0:] Septembris, floreni LXX, Quitantia prepositure ecclesie Quinqueecclesiensis, nec
non canonicatus et prebende in eadem I concordatum A. Bononiensis locumtenens [ infm:] F. electus
Ferarensis s.d.n. pape thesaurarius, F. Lanezius.

FEDELES TAMAS





ILKUS1 §BYLICA)MARTON
PAPAI BULLAI

Forraskézlés a Vatikani Levéltarbél

Az italiai humanizmust Hunyadi Mzityzis magyar udvara kéizvetitette K0-
zép-Eurépa szamos orszagébafl A szellemi mozgalom tovabbi terjedésének
fontos eszkijze volt a krakkéi egyetem, mely egyben 6sszek0t6 kapcsot is ké-
pezett a magyar és a lengyel humanistak rendszeres érintkezéséhez. Ennek a
kapcsolatrendszernek egyik nevezetes képVisel6je Marcin Bylica Z Olkusza
(14.33-1493/94), akit a magyarorszagi kutatas Ilkus(i) Mzirton néven tart sza—
m0n. Ilkusi személye a /mmaniorak kutatéinak figyelmét mint II. Pal papa ku-
rialis asztrolégusa és Matyas csi1lagasz—0rV0sa Vonta magara. A tud0many- és
technikatérténet, tovabba a természettudomany a Végrendeletében a krakkéi
egyetemre hagyott és 0tt maig meglévé’ csillagaszati eszkijzijk és kéziratok,
Valamint csillagaszati és térképészeti mérései miatt mutat kiiléinés érdek16dést
iranta. Nem pusztzin értékelésével, de személyével és palyajaval kapcsolatban is
szzimos félreértés és hianyos értesiilés latott mindez ideig napvilagot a tud0ma-
nyos irodalomban. Ennek egyik oka, hogy névazonossag okan kénnyfi 6sszeke-
Verni a vele kapcsolatos adatokat fiatalabb lcortarseiéivalf a masik 0k pedig a csak

‘ A kutatémunkzit az OTKA K-63 445 és K-79 152 sz. pzilyazatok tamogatasa tette lehet6Vé.
2 Ez tbrtént példaul a neves humanjzmus-lexikonbanz JAN WROBEL, B5/lica, Lexikon der Renaissance (hg.

Von G. Gurst-S. Hoyer-E. U1lmann—Ch. Zimmermann), Leipzig 1989, 133. Wrobel tévesen azt irja, hogy
Bylica Matyas halalat k0Vet6en Visszatért szijl6f0ldjére és IV. Kazmér asztrolégusa lett. A régebbi magyar
irodalomban is tapasztalhaté e tekintetben bizonytalansag: BEKESI EMIL, Magyar irék Hzmyadi Zflatyzis/eorabcil
(Hetedfle /ebéglemény), Katholikus Szemle 16 (1902) 623-634, 625. Csaszar Mihaly egyértelmfien allitja, hogy
Matyzis haleila utein Visszatért Krakkéba, V0. CSASZAR MIHALY, Az Academia Iytropolitaiza, Zflatyziskz'7/'alyp0z50—
nyi egyeteme. O/elevéltam/al (Tanulmanyok nemzeti m1'iVel6dés1'ink tijrténetéhez. E156 fiizet). P0zs0ny 1914,
54. Ezt megismétli: V[ARGHA] D[0MOK0sNfi ], 11/cm M/2'/123072, Magyar Katolikus Lexikon, Budapest 1993-
2010, V, 222 (a szécikkben mas értelemzavaré tévedések is Vannak);ugyan1’gy ERSZEGI GEZA, Commemaria,
Analecta monumentorum Hungariae historicorum literariorum maximum inedita (Collegit. .. Ferenc
Toldy), Pest 1862 / Budapest 1986, 319-325, 322. Alighanem ennek a személykeveredésnek az aldozata Iett Ti-
mar Kalman is, aki az 1494—ben meghalt Ilkusinak tulajdonit egy 1499—ben megjelent Laskai—0’sny0mtat—
Vanyt, V0. TfMAR KALMAN, Las/eai 0z,s"va't és a bibliografia, Magyar Kéjnyvszemle [1"1.f.] 18 (1910) 122-153, 135.
A fiatalabb Ilkusi neve pontosabban Marcin Biem z Olkusz (14.70 k.—1540), mfikédésére V0. ANDRE GODDU,
Copemicas and t/ye Aristotelam Traditian: Education, Reading and P/yilosop/yy in C0pemicas’s Path to Helz'0ce7at7'z'sm,
Leiden 2010, 40-41, ah0l a szerz()' Viszont a fiatalabb Ilkusit keveri az id6sebbe1, amennyiben Stanisiaw Bylica
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hizinyosan és félreértésekkel terhelten kézzétett forrasokban rejlik. Szemé—
lyének jelentfisége indokoltta teszi néhany Vele kapcsolatos tény 1ehet6ség
szerinti pontositasat. Ilkusi Marton javadalomiigyeivel kapcsolatban a Vati-
kani Titkos Levéltzir regisztrumkétetei tartottak fenn tébb oiyan forrast,
melyek mind a lengyel, mind a magyar kutatas érdeklfidésére szamot tarthat—
nak, egyszersmind betekintést engednek a 15. szazadi tudés éietének oiyan
részleteibe, melyek eleddig homzilyban maradtak. Ezek a forrzisok nem isme—
retlenek a kutaték el6tt, az Iikusi személyévei kapcsolatosan fennmaradt ada-
tok mennyiségét messze meghaladé terjedelmfi irodalom régtfil fogva ismeri
és hasznalja (Sket. Els()’ként a magyar papai gyéntaté, Czaich Gilbert akadt ra-
juk Vatikzini levéltari kutatzisai sorzin, s révid kivonatban kézéite 6ket a kuta—
tasait ésszegzé’ k6z1eményében.3Az altala feltart adatokat mind Fraknéi Vilmos
nemzedéke, mind a szellemtérténeti iskoia térténészei-irodalomtéirténészei hasz-
nositottzik feldolgozzisaikban. Téjbbek kézt ezen adatok alapjan lcézélte megaIlap1’-
tzisait Magya1‘y—K0ssa Gyula is 1931-ben megjelent magyar orvostérténeti adatt2i—
r2iban.4 Legfijabban a rendszeres Vatikeini Polom'cam—kutat2is akadt rzijuk, s latin
kivonatban kerijltek kéjzlésre a Bullariam Polomae Vonatkozc’) k6tetében.5 Mi-
Vel a kivonatos kéjzlések csonkzik és félreértésre adnak okot, s ez a szakiroda-
lomba is bekeriilt, érdemes magukat az eredeti forrasokat ujfent szemiigyre
venni.

Ilkusi, eredeti nevén Marcin Bylica z Olkusza 1433 tajan sziiletett, 1452-ben
iratkozott be a krakkéi egyetemre, ahol is a neves és vilaglatott asztr0l6giapr0-
fesszor, Olesnicki biboros tzimogatottja, Marcin Krél (Martinus Rex de Zorawice)
tanitvanya lett.‘

Z Olkusz az id6sebb unokaéccse kellett iegyen. Egyebek meliett hasonléan tévedésnek latszik a nemesség el-
nyerése is: [TAMAS ZSUZSANNA], Bylica, Ma1'ci7a, Magyar iM22’vel6’cZéstb‘7‘té7aeti Lexi/eon. Kézép/€07” e’3/eora z2]7eo7' I,
(szerk. Készeghy Péter-Tamas Zsuzsanna), Budapest 2003, 490.

3 CZAICH AGOSTON GILBERT, Regesta/e a rémai Datai/ia—levélta7/nak Mag}/ar0mzag7'a vrmatkozé ballaibél
II. Pal 65 IV Sixtas papak ia'ejéI76’l, Tijrténelmi Tar 1899, 1-17, 3.

4 MAGYARY-KOSSA GYULA, Magyar orvasi emlékek. EH6/eezések a mag)/ar orvostrirténelem /e'{)'7'éI7(3'l. III:
Adattar 1000-266’! 17oo—ig, Budapest 1931, 82 (n. 286).

5 Bullariam Polomae littei/‘as apostolicas aliaqae 71Z0flZ£77Z€7Qt(l Polamae T/aticana contiizem. VII: I464-I471,
ed. IRENA SULKOWSKA-KURAs ET STANISLAUS KURAs, coop. ]ANUssI0 SMOLUCHA et PREMISLAO
STANKO, Romae-Lubiin 2006, 253 (I1. 839). 254 (n. 840). 256 (11. 847).

6 BEKESI, Mag)/a7/' Z775/e Hanyadi Matyas /emfabél, 624-626; CSASZAR, AZ Academia Ist7/opolitana, 53-56;
SZATH MARY LAszL(), AZ asztrolégia, al/<’émz°a év 7m'5ztz'/ea /Watyas kiraly :ad‘va'raba7/1, Mzityas kirzily. Em1ék—
kéinyv sziiletésének étszazéves forduléjara I-II (szerk. Lukinich Imre), Budapest é.n., H, 413-452,
428-429; KOVAC S END RE, A /era/ekéi egyetem és a magyar 7m'ivel6'de's. Adalé/co/<? a mag)/ar-Z67/zgyel /eapcsolato/e
XV-XVI. szazadi t(')'7*té7aeté/aez. Fzlggeléklaen szemelvények a Pamzoniae lactus—I76l, Budapest 1964, 55-59;
LESLIE S. DOMONKOS, T/ac Polis/9 /4SZ"I”()7’l077Z6‘l” /V[a‘rt5/mts Bylica de 11/cusz in Hunga”/3/, The Polish Review
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1456—ban baccalaureiis in artilazis, 1459 —ben magisteri fokozatot szerzett,7 s 6 lett a
mestere altal ekkor alapitott tanszék els6 pr0fessz0ra.8 1459-1463 kozott hianyoz-
nak az életutra Vonatkozé adatok, de 1463-ban mar Padovaban Volt, ahonnét az
egyetem reformszellemfi oktatoi Bolognaba hivtak meg, ahol Iohannes de Fundis
professzor mellett asztrolégiat tanitott. 1464-ben, a papavalaszto konklavé idején
éppen Romaban Volt, ahol II. Pal néven az egykori bolognai are/yiciiacomist, Pietro
Barbét Valasztottak meg a biborosok. H. Pal nem csak hitt az asztrologiaban, de
mfivelte is azt, igy egy id6re Ilkusi a l<1'1ria asztrolégusa lett.9 Feltehet6leg itt talal-
kozott 1465—ben a kolto’ Ianus Pannoniusszal, aki a kiralyi kovetség Vezet6jeként a
pozsonyi egyetem alapftasara is Vonatkozé 7/‘OZ’?/tlZt.S‘t nyujtotta be a papahoz. Ianus,
akinek a koltészetét at meg 2itsz6tte’k az asztrologiai utal2is0l<,1° feltehet6leg maga
hivta Ilkusit Magyarorszagra,“ de bizonnyal szerepet jatszott ebben az is, hogy
Ilkusi mestere, Marcin Krél is élvezte az 1440-es évek Végén Vitéz Janos Varadi
udvarainak Vendégszeretetét.” A Padovaban megismert j6 barattal, Regiom0nta-
nusszal egyiitt el6sz0r Vitéz esztergomi udvaraba keriiltek, Regiomontanus az esz—
tergomi, Ilkusi a budai obszervatérium felszerelésére kapott megbizastfi Ezt l<ove-
t6en a pozsonyi egyetem katedrajeit nyerte el, Ilkusi ekkor mar doctor artiiim Volt.
1468—ban Galeotto Marzio tarsasagaban meglatogatta az éppen cseh hadjaratot
folytaté Matyas hradistyei taborat. 1468 szeptembere és 1472 kozott - leszamitva
természetesen a javadalmaira Vonatkozo papai bullakat 1470—b6l - hianyoznak az
életpalya folytonossagat bizonyito adatok. A Vitéz-osszeeskiivést l<0Vet6en az
Unive~rsitas Histi‘0p0lemis is megszfint m1'1'l<0dni, Regiomontanus Niirnbergbe taV0-

13 (1968) 71-79 (a tanulmany fotomechanikus utannyomasa megjelent: Magyar Torténelmi Szemle /
Hungarian Historical Review [New York] I [1970] 3. sz., 45-52); GEREBY GYGRGY, B3/lica, M(l?‘Ci7Z,
Magyar Irodalmi Lexikon (szerk. Péter Lziszlo), Budapest 20002, I, 337. Ahol kiilon nem hivatkozom
masra, az adatok Domonkos Laszlo értekezésébéil és Kovacs Endre k0nyVéb6l szarmaznak.

7 Mint maximus astrologomm. V0. KROPF LAJOS (rec.), Histoire de [’Um've7*site' de Cracovie. M0)/en age ez‘
i*enaz's.rance. Par Casz'7m'r fl/Ioirawski... Paris et Cracovie, 1900-1905, Szzizadok 40 (1906) 836-840, 839.

8 PAUL W. KNOLL, The Arts Faculty at If/ye University of Cracow at the E7/ld 0f the Fifteeizt/9 Century,
Copernican Achievement (UCLA Center for Medieval and Renaissance Studies. Contributions 7; ed.
by R.S. Westman), Berkley-Los Angeles-London 1975, 137-156, 147.

9 ALFRED A. STRNAD, Die E7‘?/leZ£61“’lt7/lg van Bildimg mid Erzie/yimg clufrc/9 die Humani5ten—Bi5c/ybfe in
Sc/alesieiz, Ma79i'e7i mid U7/igarn, Kirchliche Reformimpulse des 14./15.Jal1rl1underts in Ostmitteleuropa
(Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands 36; hg. Von W. Eber-
hard-Fr. Machilek), Koln-VVien 2006, 179-216, 211.

'0 Ianus asztrologiai érdeklédésének részleteit csak a legutobbi id6ben tarta fel teljes mélységében a
kutatas, lasd B0LL6K_]AN0s, Asztralis miszti/ca es aszt'r0l6gz'a}amis Pannonias /ebltévzetélaen, Budapest 2003.

" HUSZTI ]0zsEF,j’a7/ms Paimrmius, Pécs 1931, 235 és 382.
I2 A lcapcsolat t1’1lmutat0tt a tudomany iranti rajongason, a lengyel politikai korolc ezen keresztfil

igyekeztek befolyasolni Vitéz politikai ténykedését, V0. KLANICZAY TIBOR, A magyarorszagi akadé—
miai mozgalom el6torténete (Humanizmus és Reformacio 20), Budapest 1993, 38-39. Van olyan Vele-
mény is, mely szerint Krél Hunyadi asztrolégusa is Volt: BENEDEK LANG, Unlocked B00/es. Mamiscfi pts
ofLearned Magic in the Medieval Lila’//'a7"ies ofCeiztml Europe, Philadelphia 2008, 248-249.

13 KOVACS, A kra/e/€62’ egyetem és a magyar 7m'ivel6'dé5, 56.
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zott, Ilkusi is elhagyta Pozsonyt. 1472. januarjaban mar budai plébanosnak irta ma-
gat, tehat Budara ment, ahol ekkoriban nyerhette el a magyar kiraly asztr016gusa-
nak cimét, de a kiraly mellett minden bizonnyal orvosi szolgalatot is ellatott.‘4 AZ
uralkodé ekkor kisérletet tett a budai domonkos stndinnz genemle egyetemmé fej—
lesztésére, amiben awtiznn et more t/aeologie pmfessovrként Ilkusi is szerepet kapott,
masutt akkor médja sem lett Volna Magyarorszagon egyetemi oktatéi teVékeny—
ségre. Az intézmény mellett tervezett obszervatérium berendezése is Ilkusi felada-
ta lett. Ennek az emlékei azok a csillagaszati eszkbzék - tébbek kézétt egy
czstrolzzlvinnz, egy torqnetmn, de mindenek el6tt a korabeli Eurépaban parjat ritkité
éggémb, - melyek a Végrendeletnek k6sz6nhet6en maig a krakkéi egyetem becses
kincsei. Az éggiimbét a bécsi Hans Dom készitette, aki 1476 éta egy ideig szintén
Matyas udvaraban teVél<enykedett.I5 1475-ben a kiraly azzal bizta meg Ilkusit,
hogy hatarozza meg a magyar Varosok szélességi kérét, azaz kezdje meg az orszag
tudomanyos alapokon allé féldrajzi feltérképezését. Nagy udvari befolyasat nem
pusztan az bizonyitja, hogy 1485—ben 6 jart kéjzben a bécsi egyetem professzorainak
kérésére Matyasnal, hogy a kiraly er6sftse meg az egyetem kivziltsagait, de a2 is,
hogy az uralkodé 6t bizta meg a gy6zelemr6l egy magyar prelatust tajékozaté levél
megirasavalfl ‘ Matyas halalat l<:6Vet6en is Budan maradt, itt Végrendelkezett
1493—ban, s feltehetfileg halzilzit k6Vet6en itt is temették el. Lathatélag élete na-
gyobb részét Magyarorszzigon téltétte, sz1'il6f61djé1‘e nem tért tébbé vissza.

Ilkusi baratjzival, Regiomontanusszal szemben nem a szig0r1'1a11 tudomanyos
csillagaszat, hanem az ennél jéval divatosabb és gyakorlatibb asztrolégia m1’1’vel6je
Volt, fennmaradt munkai is jérészt ez utébbihoz k6t6dnek.17 1459 -ben Krakkéban
az asztrolégiaval ésszefiiggé’ c/Jirometmkirél adott e16. A Krakkéba k1'i1d('5tt kédex
bejegyzése szerint Esztergomban 1467—ben - az aktualis konstellacié (~ horoszkép)

14 A Tnbnlne elirectionnnz Krakkéban 6rz6tt kédexének bejegyzése felsorolja Ilkusi cimeit: ,,%nem—
Izilis et egregins Z117‘, dorninm Md7”ti7lZ£S de I1/ensc/9, omfimn et medicine doctor, /nee/aidizlcoizns Goricensis et amo-
nicns Zdgmbiensis, se1*enissz'7nic1.'on2znz', M512?/vie, Deigmtin ieegni Hnngn7"z'e, B0/ye7nz'e etc. nszfieologns”. KOVACS,
A /em/e/eéi egyetem 6'5 (1 7notgy/17* mz’Zvel6'dé5, 185-186, 53.

‘5 KOVACS, A km/e/€62’ egyetem és a nmgym" nzz2'vel6'dés, 57-58; I. BARTHA LAJos, Egy reneszcinsz e'gg(i7nb,
mint c.s‘z'llngpZszmfi inzfsze-7: (A Do'rn—B5/lzm glélmsz 1480-561), Technikatérténeti Szemle I8 (I990-I991)
87-96. Az éiete Végén Krakkéba kiildéitt kéziratok is fontos dokumentumai a magyar-lengyel kapcs0—
latok térténetének, V6. JAKUBOVICH EMIL (rec.), Bibljoteknfngiellons/at. Knmlog wysmwy re/eopiséw iden-
/erizv pols/ee—'wegz'e7*s/ez'c/9 XV 2' XVI. wie/en (}’nge[l6—/efinyvtzir XV és XVI. szaizndi lengyel-nnzgycne vonntkozdszl
/eézimto/c és nyomtntvzinyo/e kicillitaisaivznk /mml6gusn_), Km/eéw 1928, Szazadok 63 (1929) 56-60, 57.

16 Acm vitmn I>’ent7/'z'cz'5 regimte Hmzgm/‘inc illnstmntizz (Monumenta Hungariae Historica. I: Diplo-
mataria 39), ed. ALBERT BERZEVICZY, Budapest 1914, 72 (11. 50). Levelének szévege: TELEKI ](’)zsEF,
Hmzyzldnl/e /eom Mrzgym/'0rszcig0n XII, Pest 1857, 282-284 (11. 726); Boronkai Ivan forditasa: Magyar hu-
manistak Ievelei, XV-XVI. szazad (Nemzeti Kényvtar, M1’1’vel6dést('5rténet), kiad. V. KOVACS SAN-
DOR, Budapest I 971, 420-422 (11. 224) (bevezetéjében révid értékelés Hkusirél).

‘7 KOVACS, A /em/e/€62" egyetenz és cl nnlgyme nn2'vel6'dés, 55. Regiomontanus és Ilkusi eltéréi tudés habi-
tusara lasd NAGY ZOLTAN, Rice-re/ye cosmologic/ye nella corte ninnnistzw di Giovanni Vitéz, Rapporti Vene-
t0—ungheresi all’ep0ca del Rinascimento (Studia Humanitatis 2; a cum di Tibor Klaniczay), Budapest
1975, 65-93» 83-84-
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tisszezilliteiszival — mfikédétt kézre Regiomontanus Tozbuloze directionztm cimfi, Vi-
téznek ajénlott munkéja megiréséban, de a krakkéi asztrolégus felfogzis jél felis-
merhet6 a Gherardo da Cremona bolygéelméletét vitaté elfiadzisein is. Budzin Vitzit
folytatott 21 sziléziai eredetfijan Stercze krakkéi csillagzisszalfs Ugyanekkor 6 21111’-
t0tta (53326 a p0zs0nyi egyetem felzilliteisaihoz sziikséges h0r0szk0p0t, 1468 szep-
tember—0kt0berében pedig Véleményt irt a P0zs0ny féilétt megjelent iist0k0sr6l,19
majd ugyanezt tette 1472—ben a Buda f0l0tt Iétott comem kapcsén. A térképészeti
munkzit Végiil nem fejezte be, ez az itziliai Francesco R0sse1lire2° maradt. 1485-ben
minden valészinfiség szerint 6 zillitotta éssze C0rVin]2in0s herceg horoszképjsit is,
de 1490—ben Mzityésnak is tovzibbi t1’z esztendfis uralkodést jésoit,“ ami tud01n2i—
nyosségzinak hatékonységsirél is sokat elzirul. Mint lzittuk, oktatéi munkeit a
krakkéi, a bolognai és a pozsonyi egyetemen, valamint a budai f6isk012in f01yta—
tott, tevékenysége az asztrolégiéra, orvoslésra, emellett a béilcsészet és a teolégia
mfivelésére és oktatziszira terjedt ki.

A Krakkéban 6rz0tt egyik kézirat bejegyzése venembilis jelz6Ve1 illeti Ilkusit,
aligha lehet tehét kérdéses, hogy e s0krét1’1’ tevékenység anyagi alapjét egyhézi ja-
Vadalmak teremtették meg. Ilyeneket magas pzirtfogéktél a barzitokig tébb sze—
mé1yt0’l remélhetett, illetve kaphatott, de Ieginkzibb pziiyzija korai szakaszziban 212 (it
becsiilé’ H. Pail pzipzitél és Mzityzis kirélytél, kés6bb Vziradi Péter kalocsai érsekt0'1és
Béthori Mikiés Véci piispéktfil, talein magzitél a lengyel szzirmazeisfi II. Uleiszlé ki-
rzilytél is. EIS6 javadalmét, a zégrébi kanonoksilggal ésszekététt gercsei f6esperes-
séget még 1467 kériil nyerhette el, 1470-ben mzir bizonnyal a birtokziban Volt. Eh-
hez 1470—be11 megkapta a pzipzitél a krakkéi egyhézmegyés Kielce Szfiz Mziria
térsaskziptalanjzinak 0’rkan0n0ki stallumeit, amit feltehetfileg csak réjvid ideig tar-
t0tt a kezében, hamarosan Vagy elcserélte, Vagy lem0nd0tt réla. Fennmaradt Mai-
tyeis kireilynak egy keltezetlen levele, melyet hagyomeinyosan 1480-1490 kézéttre
szokzis datzilni. Ebben Ilkusi szolgzilataira tekintettel a kirzily arra kérte a pzipzit
(minden bizonnyal IV. Sixtust), hogy az akkoriban elhunyt gnieznéi é11ekl6kan0—
110k, Nicolaus de Xantz krakkéi, poznani és breslaui/wrociawi egyhéz111egyékbe11
fekvé’ megiiresedett javadalmait adomeinyozza az akkor meir budai plébénosnakfz

18 Kovixcs, A /em/e/e6z' egyetem 63 at 77mg_)m' 7m2'vel6'dé5, 208.
19,, Mm"tim' arc/yidittc. de Zctgmla. iudicium de comem 61. m. cccc. Lxviiz”. Amtlecm mo7/mme7/ztorum, 133-148.
20 BANFI FLOR10, Fmncesco Rosselli tér/eépész Mcityois /emily zzdwlnibczn, Térképészeti Kézlény 6 (1940)

91-108; KOVACS, A /em/e/661' egg/etem és at magyar 7m'Z7Jel6’dés, 58.
2‘ A térténetet Ludovicus Tubero emlékirata tartotta féinn, lzisd LUDOV1CUs NEMETHY, Series paro-

c/9im~'u77z er [Ml7"0L‘}J07/‘M772 mm/9i—di0eces‘is St'rzg0niem‘is‘ db m/z2*z'quis3z'77zis 2‘e77zpo1*ibm mque cmnum MDCCCXCIV,
Strigonii 1904, 641.

22 Moityzis /eiwily levelei. Kzilzigyi osztcily 1-H, kiad. FRAKNé1 VILMOs, Budapest 1893-1895 (A 2008-38
kiadeist sajté aié rendezte és az Ut6.YZ5t irta MAYER GYULA, Budapest 2008), H, 369-370 (11. 232). A kéz—



32 SZOVAK KORNEL

Az irodalomban egységesnek latszik az a Vélemény, hogy a kérést a papa ekkor
nem teljesitette,23 a kielcei firkanonoksag fényében azonban ez tovabbi Vizsgalatot
igényel. A zagrabi kanonoki és f6esperesi javadalmat idfikézben szintén elcserélte
Vagy elveszitette, S nagy a Valészinfisége annak, hogy a P0zs0nyb61Bud2ira tértént
zitkéltbzése utan nyerte el a kirzilytél a budai plébaniat, azaz 1472 k0ri’1l.24 Végeze—
tiil 1487-1489 k0z0tt25 megkapta a Vaci prépostségot, feltehetéileg Bathori Miklés
pi”1sp0kt61.25 Elete Végéig a budai plébanosi és Vaci préposti cim szerepel a Vele kap-
csolatos forraisokban. Fontos azonban hangsulyozni, hogy a budai plébania nem
puszta javadalom (‘sine cum’) Volt Ilkusi szamara. 1478—ban ugyanis a papai delegalt
b1'1'6ként eljaré zalai f6eSperes 6t és budai kollégajat, Palt, a Maria Magd01na—egyhaz
rnagyar plébzinosat tette meg subdelegatuseinak. Az eset nem csak a két budai plébanos
egyuttmfikédésének ritka példaja, de 212 iigyben kizillitott jelentés humanista irasa és
a szokvényos hivatali nyelVt6l Valé eliitése egyarant feltételezik, hogy a d0kumen-
tumot Ilkusi éntétte f0rm2iba.27 Az oklevelet a két plébanos pecsétjével is hitelesitet-
te. Ilkusi pecsétje jél kiVehet6 a papirfelzet ellenére: abrazolasa ugyanazt az éitszirmu
rézsat mutatja, mely az asztrolabiumon is megfigye1het6.23

irati hagyomanyra lasd MAYER, Utészé, 985. A levelet kiadta Fraknéi a masik levélkéitetben is, Iasd
Mdfbide Corvini Hmzgwrzkze regis epistoleze om.’ Romzmos pomzfices dame er ab eis accepme I458-I490 (M0-
numenta Vaticana Hungariae 1/6), ed. V1LMOs FRAKN61, Budapest 1891, 250 (I1. 198).

23 SZATHMARY, Az asztrolégia, alkéflzia e3“ miszti/ea, 428. DoMONKOs, The Polish /iSl‘7‘07l07fi€7", 78.
A lengyel bullarium meg nem jutott e1 21 kérdéses esztendéig. Megjelenését k0vet6en err6l bizonnyal
tébbet lehet majd megallapitani.

24 XYsTUs SCHIER, Budd mom ml? priscis wgilms, Viennae 1774, 23; RUPP JAKAB, Bua'a—Pest és /e(‘)'7”nye’—
/eéne/e /Jelymjzi 2567/"te'72ete, Pest 1868, 96; NEMETHY, Series pozroc/7z'm'ztm et pzzroclrorum, 37 és 641; Budapest
tdieténete él /eés6’bI7z’ /e()’ze’p/e07/‘hem e’5 Ll tb7rb7e /védoltség idején (Budapest térténete 2), szerk. GEREVICH LAsz-
L(’)—K0sARY DOMOKO S, Budapest 1975, 155 (a Vonatkozé rész KUBINYI ANDRAS munkaja, aki arrél is 1'1,
hogy a plébanost elvileg ugyan a Va’r0si tanacs Vzilasztotta, gyakorlatilag azonban a Zsigmond-kor éta
sorra a kiraly bizalmasai nyerték el a. jaVa.dalmat. AZ els6 kivétel ez alél éppen Marton plébanos utéda,
Wann Pal Volt).

25 1487 decemberében meg nem irja magat Vaci prépostnak, V0. Magyar Orszagos Levéltar, Diplo-
Inatikai Fényképtar, 270 642. I489 aprilisaban Viszont mar igen, V6. VEGH ANDRAS, Budd 7J6i7’0S /e(')'ze'p/6077'
/Jelymjzaz 1-1I (Monumenta Historica Budapestinensia 15-16), Budapest 2006-2008, 11, 117 (11. 403).

26 Bathori humanista udvart tartott, miként Vitéz. V0. BANK ]ézsEF (szerk.), Vcici Egy/9eizmeg_)/ei
/U77¢6l7’l££C]?. Szent Istvcin milléneum e’-vében, Vac 1970, 134-139 (a vonatkozé rész GALLA FERENC munkaja);
VARGA LAJOS, A vzici s2;e'/ees/ezipmlem Bzit/907*}! Mi/e/6s /e0m'11cm, Bathory Miklés Vaci piispéik (1474-1506)
emlékezete. Tanuiinanyok a ,,V2ici Piispékség Bathory emlékéve 2006” alkalmabél rendezett k0nfe-
rencia anyagabél (V-acegyhazmegye Mfi ltjabél;szerk. Horvath Alice), Vac 2007, 73-109, 91 (eszerint
Marton budavari plébanos 14 91-ben lett Vaci prépostta), illetve 85-86 (Matyas Bzithorira ruhazta a f6-
kegyfiri jogat a Vaci kanonokok kinevezésére).

27 Lasd F07/‘7"éZSO/6, 6. sz., Valamint a pecsét fényképét a tanulmany Végén.
28 BARTHA, Egy -reneszcimz égg(i7nb, 92 és 94. A szerzé’ — Valészinffl eg tévesen - az asztrolabiumon a 16-

zsa—1110tiVum félétt abrazolt csillagjegyet és mitolégiai figurat tekinti cimernek. Mivel a rézsa Peuerbach
és Regiomontanus asztrolébiumzin is szerepel, ezt Valamiféle titkos mesterjegynek tekinti. Egyaltalan ker-
déses, hogy itt a szé Valédi értelmében Vett c1'merr6lbeszé1het1"ink—e, de a pecséten a felirat egyértel111’L"iVé
teszi, hogy ez Volt Ilkusi személyi azonositéja. I/gy természetesen a Bartha altal széba hozott Ia-
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A kassai, Ilkusi kézirasét (3126 1487. évi nyugta is egyhazi iigyben kelt, de a
plébaniajarél Valé gondoskodast mutatjak 1490-ben a papahoz a plébanian m1'ik0d6
Krisztus Teste tarsulat érdekében, tovabba a veszprémi piispék tizedszedése ellen
benyujtott kérvényei is.29 Ez utébbiak az életut egy ujabb lehetséges fordulatara
mutatnak ra: Matyas halalét k0Vet6en révidesen — révid id6re (majus-julius
hénapokra) ugyan, de ezuttal Valéban — Ilkusi Rémaba tavozott. Kérvényeinek
formulariuma ugyanis a személyesen benyujtott supplicoztiék formai jegyeivel bir.
1491—ben a hanyatott s0rs1’1 kalocsai érsek, Varadi Péter levélben készénte meg
Ilkusinak, hogy bizonyos papai brévék tartalmarél tudésitotta 6t.3° A Rémaval
kapcsolatos iigyekben Valé tzijékozottsaga csak er6s1’ti a gyanut, hogy Valamivel
korabban Ilkusi megfordult ott, esetleg éppen Varadi rokonsaganak tarsasagaban.
Annyi azonban egészen bizonyos, hogy a kiralyi székvziros plébanosa faradsagos
egyhazi feladatait Ielkiismeretesen ellattafl‘

Rémabél valé Visszatérte utan feltehet6leg szoros kapcsolatot apolt az e16bb
emlitett Vziradi Péter1'e132 és Bathori Mikléssal, a két humanista izlésfi f6pappal.
Van annak is némi valészinfisége, hogy a Vzici prépostsagot Bathori tamogatasanak
készéinhetéien nyerte el. Kezdeti baratai, Vitéz és Ianus Pannonius bukasa utan
Matyas kiraly, az 6 halalat k6Vet6en pedig a lengyel szarmazasu uralkodé mellett
mfivelt magyar f6pap0k baratsagat élvezhette a lengyel asztrolégus. A korabbi
szakirodalom ugyanakkor nem emlitette egy olyan tamogatéjat s — személyes Val-
Iomasa szerint - j0 barzitjat, akinek szintén sokat, ha talan nem is mindent, k0sz('j11-
hetett: Karai Lasz1ét.33 Karai 1488 kériil tett Végrendeletében ugyanis Ilkusit ne-

nus—epigramméVal Valé ésszefiiggés is kizarhaté. Ha nem ezért, akkor azon okbél, Inert a Ia11us—kutat2is
idékézben az 0tt emlitett csillagasz személynevét korrigalta. V0. BOLL(’)K, /Isztnilis 77Zi.YZtZ}C6l és d.YZtI‘0l6g‘id,
44. Ritoékné Szalay Agnes Véleményét a kritikai kiadas is elfogadta, lasd Dmi Pm/m07/22'2" opem qucze
77¢élfl.S‘€7‘Z£ flZ“ ommkt. I: Epigm7mImm. Fctsciculus 1: Textus, ed. IULIUS MAYER, Budapest 2006, 238 (11. 4.07).

29 Farr/Z30/e, 7-8. sz. és A407/lZ£m€7”ltLl Romrmzz Episcopdtus W:5primie725is I—IK ed. V1LMOs FRAKN(’)1—]0—
ZSEF LUKcsIcs, Budapestini 1896-1907, III, 318 (472. sz.) (A Ves‘zp7"e’772z' I’iisp6/eség R677mi Olelevéltcim

3“ Magyar humanistak levelei 307-308 (11. 144.). Perri dc T/V/zrdd eccleszfl'ru772 Calocemis at B/1c/aiensis
ccmonice unimmm m/c/yiepiscopi epistolae, ed. CAROLUS WAGNER, P0s0nii—Cass0Viae 1776, 177-179 (11. 92).

31 Aiivel egy bizonytalan adat budavari prépostnak nevezi ]\Iart0n plébanost (V0. P. KOVACH, Spe-
cimen 77207/zogmp/yzkze Capituli I/Ztciensis seu dam stzltistic0—/aistorim czzpitulm/id in zmum collecm et vice manu-
scripti edim, Vacii 1884., 12; VARGA, A -wici székes/aipmlzm, 98), esetleg mar Vele is kapcsolatba hozhaté a
plébaniai javadalomnak a bataszékivel Valé egyesitése illetve a plébanos m/cZ2z'p7"esI2_yte7*i cimének megcé1—
zasa. Erre lasd GARDONYI ALBERT, Ktizépkori plrépostsoigo/c ll f6’wZr0.r te’rz'ilete’7/2. Tbrténetiras 2 (1938)
178-190, 180-182. Nem kizart azonban, hogy az adat H. Gyula papa 1505. évi buliajanak féireértésébfil
szarmazik, uo. 183.

32 1490 augusztusaban Vziradi egész rokonsagaval egyiitt beiratkozott a rémai Szentiélek T2irsulat—
ba, az iigyet személyesen Pal esztergomi prépost, a testvére intézte. Liberl/' confimemimtis‘ Somcti Spi7”ifZtS de
U7/‘I76, 1446-1523, ed. VINCE BUNYITAY (MVH 1/5), Budapest 1889, 10; CSUKOVITS ENIK6, A 7”67lZ(li Szemf—
léle/e—toirsulczt 7mzg)/m“ mgjai, Szazadok 134 (2000) 211-244, 231. 3

33 FRAKN01 V1LM0s, Kat-mi Loiszlé Ivudcti prépost, £1 /eb'nyv7/zyomtcttois meg/70nosz’t6j;1 Afttgwrrorszpigon (Erteke—
zések a térténelmi tudomanyok k0réb6l 17/7), Budapest 1898 (jegyzetek és forrziskézlés nélkiili ut2ink0z—
lése: FRAKN01 V1LM0s, Egv/wiznztgyok at 7mtg)/alr /ebzép/eolrlvél [Bibliotheca Vitae], Budapest 1916, 89-105).
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Vezte meg egyik Végrendeleti Végrehajtéjziul. Mivel Valamivel késébb a hagyaték
iigyében a Kérai 2ilta1Magyar0rsz2igra hivott Hess Andrés nyomdzisz ézvegye pert
inditott a hagyaték 6t illeté’ részéért, Hkusi tanfiskodni kényszeriilt az iigyben.
1492—ben irzisba is foglalta az emlékezete szerint téjrténteket, s elbeszélésébe egye—
nes idézetként beleszé’tte Kérai halélos zigyén elhangzott szavait (‘Vagy Valami ha-
son1ét’): ,,Tisztelend6 plébénos fir!” — mondta ez akkor neki, — ,,H0ssz1’1 id6n ke-
resztiil éltem Veled egyiitt figy, mint legszeretettebb testvéremmel (aty2imfi2’1Va1?),
nem is Volt nekem olyan titkom, amit fel ne tértam Volna e16tted. . .”.34 A megha-
té szavak bens6séges, mondhatni barziti kapcsolatrél Vallanak. Ilkusi pzilyzija sajzitos
pzirhuzamot is mutat a magas tisztségeket szerzett Kéraiévalz amikor Matucsinai
Gzibor kancellzir lett 1470—ben, alkancelleiri tisztét Kzirai nyerte el. Matucsinai
azonban egyszersmind kézvetlen e16de is Volt Ilkusinak a budai plébzinosségban.
Az 1470. esztendé’ amfigy is je1ent6s csomépont a két kés6bbi barzit életében. Kzirai
ekkor jért Réméban kirzilyi kéjvetségben, ekkor hivta meg Magyarorszzigra Hesst.
Diplomziciai feladatai és m1’iVe16désikedVtelése mellett azonban kiildetéséhez hoz—
zzitartozott, hogy mtulus formeijeiban benyfijtsa a peipéhoz azokat a folyamodv2i-
nyokat, melyeket a magyar uralkodé tekintélyével teimogatott. Kzirai eleget is tett
a kételemnek, ,,jéakaréi és bareitai érdekében” (Fraknéi) nem kis szémfi kérvényt
terjesztett az egyhzizfé’ elé. Mivel Ilkusi 1470. évi bullzii szintén hivatkoznak a kir2i-
lyi tzimogatzisra, — bzir néhziny hénappal Kzirai Vélelmezheté’ tzivozziszit k<'3Vet6en
keltek, — bizonyosak lehetijnk abban, hogy ezek is rajta Voltak 212 I469 -14.70. esz-
tend(’)“be11 Rémzit megjért heirom magyar kirzilyi kéivetség egyikének a rotuluséii,
minden bizonnyal Keiraién. Ha igy 2111 a dolog — bzir 212 e tekintetben nagyobb biz0-
nyosségot jelenté’ supplicmfiék sajnos elkallédtak —, nagy Valészinfiséggel megkoc-
kziztathatjuk, hogy Ilkusi a Vitéz—6sszeesk1'ivés e16készitése, illetve annak bukzisa
idején nem jzirt (~ nem menekiilt a kirély haragja el6l)35 Rémziban. A létfennta1‘t2i—
seit szolgélé javadalmakért a késébbi barét, Kzirai Lészlé folyamodott a pépéhoz.
Kérai tzimogatésa pedig Meityés uralkodésa alatt felért a létbiztonsaiggal.

A nemzetkézi és a magyar humanizmus—kutat2is egyre Vilégosabban rajzolja ki
azokat 21 Vonalakat, melyek szoros kapcsolatot vonnak a humanisték ténykedését le-
het6Vé teV6 fejedelmi mecenatfira és a politikai—uralmi reprezentéciéban betijlttitt
szerep k6z('5tt. Ilkusi életpélyzijainak e tekintetben fontos id6p0ntja az 14.70—es évek
elsé’ fele. A Vitéz—6sszeesk1°iVés elbukzisa és tzimogatéinak kegyvesztése ugyanis a
szakirodalom szerint arra észtijnézte Mzityzis korébban rendithetetlen bizalmat é1—
Vez6 asztroléguszit, hogy — habzir ideiglenesen, de mégiscsak — tévozzon Magya}*0r-
szégrél — esetleg ezt mér a politikai fesziiltségek hatéséra I47o—ben megtette. Alta-

34 Fom/'4is'0k, 9. sz.; VEGH, Budd véms/eiizép/e01'i/yelymjza, 124 (I1. 428).
35 Az elképzelésnek nem kis kronolégiai akadeilya egyébként, hogy az ijsszeeskiivés 14.71-ben tértént.
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leinos 212 a Vélekedés, hogy ekkor Rémziba ment korébbi témogatéjéhoz, II. Pail
pzipéhoz, s ott alkalmasint egyetemi tanulmzinyokba kezdett. Czaich Gilbert s az 6
regesztzija nyomén Magyary—K0ssa Gyula is figy Vélekedtek, hogy ekkor Ilkusi
Mzirton Rémziban folytatta tanulmzinyait, a Mzityés udvari asztrolégusait, alké—
misteiit és rnisztikusait szzimba VeV6 Szathméry Lészlé szerint pedig arra kapott Vol-
na engedélyt a pzipeitél, hogy arnig tanulmzinyait folytatja, javadalmait megtarthatja.
Mindkét értelmezés arm utal, hogy 1470-ben Ilkusi még aktiv tanulményokat
folytatott. Czaich regeszteii még az egyébként éles szemfi Balogh Jolént is megté-
Vesztették, aki nagy M2ityés—k01‘i adattzirziban két helyen is 21 kévetkezfiket jegyezte
fel Ilkusival kapcsolatban: ,,I1kus Mérton Rémai tanulm2'my1’1tj2'u'0’l: 1470—ben a pépa
Métyeis kérésére megengedi, hogy Ilkus, mikézben Rémziban tanulmeinyait végzi,
egyhézi javadalmait is megtarthassa.”35 A rémai tanulmzinyok mzir csak azért is ke-
Véssé Valészinfi ek, mivel — mint fentebb utaltam ré — egyetemi tanulmzinyait 1egké-
s6bb 14.59-ben Krakkéban rnair befejezte, kiegészithette ugyan ezeket Padovéban,
esetleg Bécsben, 1470—ben azonban mzir k<'5ze1j2irt a negyvenedik életévéhez. Rérn2i—
ban pedig sem csillagziszati, sem orvosi képzésrfil nem maradtak fenn adatok. A kt‘)-
zépkorban az egyetemi tanulmeinyok rendszerint a 10-24. életév kéizéitt Voltak szo-
késosak. Nehézséget jelent Ilkusi féiesperesi javadalma is, ezt ugyanis az irodalomban
kivétel nélkiil gfjrzinek irjeik, s alighanem Gérzét azonosnak tartjék a Trieszt és
Udine kézt félliton, az Isonzo partjén elter1'il6 Goricizivalz mzirpedig 21 zzigrzibi p1'is—
pékségben ilyen ffiesperesség nem létezett. A nehézségbe 1'itk6z6 értelmezések a ki-
Vonatos forraiskézlésen alapulnak, a teljes forrésszéiveg formulziriumzinak Vizsgzilata
segithet a Valéseig teljesebb megismerésében.

Ilkusi tulajdonképpen nem csak azt a két bullzit kapta, amelyeket Czaich l<iVo-
natolt, hanem hérmat, mellékbulleikkal egyiitt étéit. El6sz('5r 14.70. jfilius 17—é11
szerzett két oklevelet, majd szeptember 1—é11 egy harmadikat. Az eddig idehaza is-
meretlen bulléval a krakkéi egyhzizmegyés kielcei kusztédieit nyerte el, tehzit egy
Iengyelorszégi képtalani javadalmat is kapott. A cimzés ,,Mol7”tin0 I0/yommk de
I1/eusc/9, custodi ecclesie [somc]te Moz7*ie in K}/eZc[ze] Cmcoviemis diocesis, magistro in me-
a,’z'cz'mz” szél, fontos tébblete az eddigiekhez, hogy a mwmtiéban azt is feljegyzik,
hogy ,,qm' etidm in artilazts magister et, ut asseris, carissimi in C/Jristofi liinostri Malt/vie
regis Ungarie illz/,stm'sfamilimfis dc nobilis exz'stz's.”37 Az ugyanezen napon kelt mésik
bullét ,,Martin0 I0/acmmfs de I1/eusc/9, We/aidzklcono Goricensi in ecclesia Zagmbienfl ,
molgistro in medicimf’ cimzik, s ebben ,,c0m‘idemti0ne cozrissimi in C/97‘z'st0 filii 7/zastri,
Mm:/vie, Ungm/ie regis illustris pm te, dilecto mo fizm2'lim‘z' nobis super /70c /mmiliter
suppZicantz's” kap engedélyt arra, hogy ,,in R0771(l7’ld cm/id vel zzltero beneficiomm
tuomm residendo seu littemmm studio in low, ubi illud vigezzz‘ genemle, amt ipsius vel
alterius obsequiis z'mistendo” a javadalmaibél befolyé jévedehneket akadailytalanul é1—
Vezhesse. Az idézett mondatban Valéban szerepel a Rémai Kiiria, az egyetem és a

36 BALOGH JOLAN, A mz’Zve’szet Métyéski7«v2ly udvamlmn. I: Adattér, Budapest 1966, 645 és 654.
37 F0-rwisok, 1-2. sz.
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fejedelmi szolgélat, de nem egymzissal ésszefiiggésben, hanem egymzistél fiiggetlen
1ehet6ségekként. A széveg a C(l7’lC6l[d7‘itl Apostoliccl formulériuméhoz tartozott, aki
csak hasonlé felmentést kért és kapott, a bulléjéba ugyanezt a szbveget irtzik bele.
A szabatos forditzisban Ilkusi ezek szerint arra kapott engedélyt, hogy jévedelmeit
akkor is beszedheti, ha Valamely javadalmeitél teivol ,,akzir a Rémai Kfi riéban, akzir
egyetemen egy olyan helyen, ahol ilyen mfikédik, akzir (ineki (tudniillik M2ity2is—
nak) Vagy més (fejedelemnek) a szolgeilatéban tartézkodik”. A formula mindazokat
a 1ehet6ségeket éltalénosszigban, de jogi pontosséggal sorolta fel, melyek egy java-
dalmas pap esetében indokolhattzik a smlailitczs loci (= icesidentio) aléli felmentést.
A Rémai Kfi riaés a fejedelmi szolgélat az egyh:iz— és az éllamkorményzati szolgéla—
tot, az egyetem a papi tudomzinyos képzést jelentette — mint mondottam: eiltalziban.
A formula semmi konkrétumot nem tartalmaz arra nézve, hogy ezek kéziil a 1ehe-
t6ségekk(':3z1'ilmelyik eillt fenn a Valéségban is. Leginkétbb arra gondolhatunk, hogy
ez az Ilkusiért szupplikzilé Métyzis fejedelmi szolgailata VO1t.38 Amib6l 212 is Vilzigosan
kitetszik, hogy 1470—ben Ilkusi nemcsak hogy Réméban egyetemi tanulményokat
nem folytatott, de nem 6, hanem az uralkodé nyfijtott be folyamodvényt az érdeké-
ben — tehét nem is Volt ott. A harmadik, szeptember elsején kelt oklevél a javadal0m-
halmozést engedélyezi a kedvezményezettnek, nem ugyan 6t (miként az irodalom—
ban elterjedt), csak hérom javadalomra, igaz: 6t eszte11d6re k0rl2it0zVa.39 A harmadik
forrzist a pzipa ,,Mczrtino de U/eusc/7, ccrc/aidiczcoioo Goricensi in ecclesicz Zczgmbiensi,
mczgistm in meclicimz” cfmeztette, s 212 engedélyt a kancellziriai szabélyok ez esetre
szélé felffiggesztésével azzal indokolta, hogy ,,qui eticim in czrtilms magisteic et, at
iisseritur, nolvilis existis oc exfmictilms, 7/‘eclclitilms et picovemilms mcc/aidizicomitus Goricensis
in ecclesicz Zcigmbiensi. . . picopteicfrequemes impetus et iiicmsiones immicomi77z cmicis Christi,
peifidomim Tmcc/yomm, cl quibus pcirtes ille iugiteic cifllzgiintm‘, czmpliiis commode susten-
tciri non potes.” A t('jr('5k6k pedig aligha Veszélyeztethették a Zzigrzibtél tzivoli Gérz
Vzirosét, itt bizonyosan a Zeigreib melletti Goricia értendéi, melynek a f6esperessége
a bizonytalan teriiletfi, 1332-1347 kéjzétt gercseinek, 13 91—t6l Goricheinek, Go-
iicensisnek nevezett f6esperességgel Volt azo11os.4°

AZ elmondottak alapjzin bizton éllithaté, hogy Ilkusi Mzirton 1470-ben elnyert
javadalma és engedélyei érdekében a kirzilyi kévetség nyfijtott be pzipai suppliccztiot.
A kedvezményezett eszerint ekkor nem hagyta el Magyarorszeigot, nem Veszitette
el uralkodéja kegyét, azaz sem az ésszeeskiivésbe, sem annak e16készitésébe nem
keveredett bele, sem az ijsszeeskiivés Vezetfiinek bukaisa nem Vetett eirnyékot sze-
mélyére. AZ uralkodéi rotulust feltehetfileg a kés6bbi jé barzit és befolyzisos mecé-
nés, Kzirai Lészlé nyfijtotta be, akinek a tzimogatzisa a tovébbiakban is biztositotta
az asztrolégus é1‘Vényes1'ilését. Ilkusi az id6k sorzin egyre jele11t6sebbj6Vede1m1’i és te-

38 Fowiisok, 3-4. sz.
39 Fomviso/e‘, 5. sz.
4° Mczgymcoicszcig egy/ycizi fiildleircisci cl XIV szcizizd elején cl pcipcli tizedjegyzé/ee/e cllczpjein feltiimetve I-11,

szerk. ORTVAY TIVADAR, Budapest 1891-1892, 11,729 (Geogmp/viii Ecciesicisticii Himgiiriiiev).
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kintélyfi javadalmakat nyert, a budai plébénizit Keirai, a Vzici prépostségot Bzithori tai-
m0gat2’1s2inal<:k('jszé')nhet(')'en nyerhette el. Métyés halélét k0Vet6en, 1490—ben az0n-
ban Valéban Réméba ment, ahol plébainizija javéra lényeges kivziltségokat szerzett
meg, egyben e16készitette a talajt utéda, Wann Pail plébzinos kiVé1ts2igb6V1'téséhez: az
m‘cl7z'p7’esbyteri cim megszerzéséhez. Eletének téibb mint a felét a magyar kireily udVa-
rziban téltétte, két egyetemalapiteisi kisérletben Volt szerepe, Végrendelete alapjzin
azonban halzilziig megéfrizte Iengyel éntudatét. Kiterjedt tevékenysége a humanista
polihisztor érdeklfidését mutatja: érdekelték a csillagok, az ember, az irodalom és az
isteni teremtés egyarzint, mindemellett irodalommal is foglalkozott.

FORRASOK

I .

Rémcz, Szem Peter, 1470. jzllim 17.
H. Pail poipoz bullzijez I1/emi Moirtomm/e

Neki adja a krakkéi egyhézmegyében léV6 kielcei Szfi z Mziria térsaskeiptalan 6rkan0n0l<i javadalniét,
me1yr6l Iohannes Dambrowka iigyvédje, a kijlni egyhzizmegyei klerikus, Heinrich Steynwech Iitjén

m0nd0tt le.
(ASV Reg. Lat. 695, fol. 64v—65v — regz'.vtm1m)4‘

Paulusa etc. Dilecto filio, Martino Iohannis de Ilkusch, custodi ecclesie [sanc]te
Marie in Kyelc[z]eb Cracoviensis diocesis, magistro in medicina. Salutem etc.
Nobilitas generis, litterarum scientia, Vite ac morum honestas aliaque laudabilia
probitatis et Virtutum merita, super quibus apud nos fidedigno commendaris
testimonio nos inducunt, ut tibi reddamur ad gratiam liberales. Dudum siquidem
omnes dignitates ceteraque beneficia ecclesiastica apud Sedem Apostolicam tunc
Vacantia et in antea Vacatura c01lati0ni et dispositioni nostre reservavimus decer-
nentes extunc irritum et inane, si secus super hiis a quoquam, quavis auctoritate,
scienter Vel ignoranter contingeret attemptari. Cum itaque postmodum custodia

4‘ Regeszta: Repertorium Germzmicum. Veiezeic/mix der in den poipstlieben Registewz mid Kzzmemlzl/ete7¢
7107"/e0m77ze7eden Pewonen, Kim/yen med Owe ties Demwc/yen Reic/yes, seiner Diezesen mzd Te?/*m't0¢'ie7¢ 220772
Begiim des Sc/9z'_mm_c bis zur Refowzmtion. 1X: Pam! 11. (1464-1471) 1-11, hg. Von. HUBERT HOING—HEIKO
LEERHOFF—MICHAEL REIMANN, Tfibingen 2000, 4403; Bu1lP0l. VII, 11. 839. [p. 253]. A RepGerm
IX/1, 4403 szerint a bulléjét 1470. augusztus II—én a Camaréhoz utaltaik: ASV Camera Apostolica,
Taxae I2, 627*; Hkusi Nicolaus de Poznania krakkéi egyhzizmegyés oltzirospap ziltal anneiteira kételezte
magét ugyanaznap: Annatae I8, I707‘; ugyanazon a napon meg is fizette éltala az annzitzit (24 kamarai
aranyforint és 48 b0n.): ASV Camera Apostolica, Introitus et exitus 481, I067}; 482,1I2v; 484,I04v;
Archivio di Stato Roma, Fondo Camerale, Quittanciae I, 1128, 6672. Henricus Steynwech kélni papra:
RepGerm IX/1,2152 [ez :1 hely ott nincs féltiintetve]. A bulla és a mellékbulla expediéléséra (lésd 2. sz., 21
inellékbulléhoz irt illetél<—feljegyzést) augusztus 9—én kerijlt sor.
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ecclesie Sancte Marie in Kyelczec Cracoviensis diocesis per liberam resignationem
dilecti filii Iohannis de Dambrowliafl nuper ipsius ecclesie custodis de illa, quam
tunc obtinebat, per dilectum filium Henricum Steynwech, clericum Coloniensis
diocesis, procuratorem suum ad hoc ab eo specialiter constitutum in manibus
nostris sponte factam et per nos admissam apud eandem Sedem Vacaverit et vacet
ad presens, nullusque de illa preter nos hac vice disponere potuerit sive possit
reservatione et decreto obsistentibus supradictis, nos tibi, qui etiam in artibus ma-
gister et, ut asseris, carissimi in Christo filii nostri, Mathie, regis Ungarie illustris
familiaris ac nobilis existis, premissorum meritorum tuorum intuitu specialem
gratiam facere Volentes teque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et
interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis in te a iure Vel ab
homine, quavis occasione Vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis,
quoad presentium per te duntaxat consequendum effectum harum serie absol-
Ventes et absolutum fore censentes, necnon omnia et singula beneficia ecclesiastica
cum cura et sine cura, que etiam ex quibusvis apostolicis dispensationibus obtines et
expectas, ac in quibus et ad que ius tibi quomodolibet competit, quecunque,
quotcunque et qualiacunque sint, eorumque fructuum, reddituum et proventuum
Veros Valores ll annuos ac huiusmodi dispensationum tenores presentibus pro
expressis habentes custodiam predictam, que in dicta ecclesia dignitas, non tamen
principalis existit, et cui cura non imminet animarum, ac cuius fructus, redditus et
proventus quinquaginta florenorum papalium secundum communem eXtima-
tionem Valorem annuum, ut etiam asseris, non excedunt, sive premisso sive alias
quovis modo aut ex alterius cuiuscunque seu per similem resignationeme alicuius
alterius de illa in Romana Curia Vel extra eam, etiam coram notario publico et
testibus sponte factam aut assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quavis aucto-
ritate collati vacet et tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranensis
statuta Concilii ad Sedem predictam legitime devoluta ipsaque custodia dispo-
sitioni apostolice specialiter Vel alias generaliter reservata existat et ad eam Consue-
Verit quis per electionem assumi, ac super ea inter aliquos lis, cuius statum
presentibus haberi Volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo eius dispo-
sitio ad nos hac Vice pertineat, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis auctoritate
apostolica tibif conferimus et de illa etiam providemus. Decernentes, prout est,
irritum et inane, si secus super hiis a quoquam, quavis auctoritate, scienter Vel
ignoranter attemptatum forsan est hactenus Vel imposterum contigerit attemp-
tari. Non obstantibus pie memorie Bonifatii pape VIII, predecessoris nostri et aliis
constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicte ecclesie statutis et
consuetudinibus iuramento, confirmatione apostolica Vel quavis alia firmitate
roboratis contrariis quibuscunque, aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de
dignitatibus dicte ecclesie speciales Vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus
generales dicte Sedis Vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad
inhibitionem, reservationem et decretum Vel alias quomodolibet sit processum,
quibus omnibus te in assecutione dicte custodie Volumus anteferri, sed nullum per
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hoc eis quoad assecutionem dignitatum II aut beneficiorum aliorum preiudicium
generari; seu si Venerabili fratri nostro, episcopo Cracoviensi et dilectis filiis, capi-
tulo dicte ecclesie Vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede in-
dultum, quod ad receptionem Vel provisionem alicuius minime teneantur et ad id
compelli non possint, quodque de dignitatibus huiusrnodi Vel aliis beneficiis eccle-
siasticis ad eorum collationem, provisionem, presentationem, electionem seu quam-
Vis aliam dispositionem coniunctim Vel separatim spectantibus nulli Valeat provi-
deri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressarn ac de Verbo ad
Verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dicte Sedis indulgentia
generali vel speciali, cuiuscunque tenoris exista[t], per quam presentibus non
expressarn Vel totaliter non insertam effectus huiusmodi gratie impediri Valeat
quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris
litteris mentio specialis; aut si presens non fueris ad prestandum de observandis
statutis et consuetudinibus dicte ecclesieg solitum iuramentum, dummodo in ab-
sentia tua per procuratorem ydoneum, et cum ad ecclesiam ipsam accesseris,
corporaliter illud prestes. Volumus autem, quod immobilia aut pretiosa mobiliah
ipsius custodie bona nullatenus alienare presumas, alioquin penas in quadam nostra
super hoc edita constitutione contentas eo ipso incurrasfi Nulli ergo etc. nostre
absolutionis, collationis, provisionis, constitutionis et Voluntatisi infringere etc. Si
quis etc. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno incarnationis dominice millesi—
mo quadringentesimo septuagesimo, sextodecimo Kalendas Augusti} anno sexto.

3 Ba! 77mrg0'n leszélezve: Hugz; jobb 772411/'g67¢.']a. Prats.; alarm.‘ A. de Montia I b [sanc]te Marie in Kyelc[z]e,
.h.: [7111 mmtgén Iieszzlrvcz I C /82'/Jzlzm: Kiielze, .h.;jo/9/9 7m17/'g67/zjdvitm: Kyelcze, .h. I ‘I de, .h.: mzWg672I2eszz27'vz1,'
Dambrowka: Dombrowka—b6ljaw’tw I ‘‘ resignationem, .h.: j0I7I7 77mrg6n Zaeszzlrva I ftibi: j0Z7Z7 mctrgén be-
yzziawz I 8' utaimz /ei/yzlzwz: Sancte Marie, .h. I h utoimz /ei/9z‘2zwz: bona, .h. I IVolumus autem ... eo ipso incurras.
.h.: job!) margén 51 [ml 507*/eezdetre beszzlrwz I I absolutionis
ml/in mzis /eéz ii/"ta I I‘ sextodecimo

2 .

Réma, Szem‘ Péter, I470. jzilius I7.
II. Pail pzipa bullpijaz

Utasitja a mogilai apatot, a skarbimi prépostot es Iacobus Prats Valenciai kanonokot, hogy Ilkusi Mar-
tont az 6rl<anonol<i javadalom birtolcaba Vezessék be.

(ASV Reg. Lat. 695, fol. 6572-667” — 7/egisti/.)42

Dilectisa filiis, abbati monasterii de Clara Tumbal’ alias de Magila et preposito
Skarbiminensis Cracoviensis diocesis ac Iacobo Prats, Valentinensis canonicoc
ecclesiarum. Salutem etc. Hodie dilecto filio Martino Iohannis de Ill<usth,d custodi
ecclesie Sancte Marie in Kyelcze Cracoviensis diocesis custodiam predictam tunc
per liberam resignationem dilecti filii Iohannis Dombrowka, nuper ipsius ecclesie

// I42 Az elozo’, 1. sz. forras 1nelle’kbull2’1ja.
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custodis de illa, quam tunc obtinebat, in manibus nostris sponte factam et per nos
admissam Vacantem et antea dispositioni apostolice reservatam contulimus sibique
de illa gratiose providimus, prout in nostris desupere confectis litteris plenius
continetur. Quocirca discretioni Vestre per apostolica scripta II mandamus, quate-
nus VOS Vel duo aut unus Vestrum, si et postquam dicte Iittere vobis presentate
fuerint, per VOS Vel alium seu alios eundem Martinum Vel procuratorem suum eius
nomine in corporalem possessionem custodie iuriumque et pertinentiarum pre-
dictorum inducatis auctoritate nostra et defendatis inductum amoto exinde quo-
libet detentore, facientes ipsum Martinum Vel dictum procuratorem pro eo ad
huiusmodi custodiam, ut est moris, admitti sibique de illius fructibus, redditibus
proventibus, iuribus et obventionibus universis integre responderi. Non obstan-
tibus omnibus, que in dictis litteris Voluimus non obstare; aut si Venerabili fratri
nostro episcopo Cracoviensi et dilectis filiis, capitulo dicte ecclesie Vel quibusvis
aliis communiter Vel divisim a Sede Apostolica sit indultum, quod interdici,
suspendi Vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes
plenam et expressam ac dc Verbo ad Verbum de indulto huiusmodi mentionem.
Contradictores auctoritate nostra etc. Datum ut supra. Hug.XIII.XI. expedite
quinto Idus Augusti, anno sexto. prothon. Bisuntinenf
3 el6’tte szo/ccis szcrinz‘ kiemelve: Simili modo I I’ dz —u1n— sz6mgjzwz’tm I C eredetz'legVa1entinensi canonico,

//defelcserélojellel utélpzg /207/flgzilvzz I d Ilkusth: cl szévégjmfitm I C desuper: mélagjozvitgaztw I fHug.XIII.XI.

3.

Réma, Szem Péter, I470. jzilius I7.
II. Poi] poipd laulloijoz I1/elm’ Mci7”t0n gercsei f6'espe7«'eme/e
Felmentést ad a helyben Iakasi (rezidencia—) kotelezettség alol.

(ASV Reg. Lat. 703, fol. 27822-2807” — rcgz'5t7c)43

Paulusa etc. Dilecto filio, Martino Iohannis de Ilkusch, archidiacono Goricensi in
ecclesia Zagrabiensi, magistro in medicina salutem etc. Nobilitas generis, litterarum
scientia, Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et Virtutum merita,
super quibus apud nos fidedigno commendaris testimonio, nos inducunt, ut illa tibi
favorabiliter concedamus, que tuis commoditatibus fore conspicimus oportuna. Hinc
est, quod nos Volentes te, qui etiam in artibus magister existis, premissorum meritorum
tuorum intuitu, necnon consideratione carissimi in Christo filii nostri Mathie, Ungarie
regis illustris pro te dilecto suo familiari nobis super hoc humiliter supplicantis favore
prosequi gratioso, tuis et eiusdem regis huiusmodi supplicationibus inclinati tibi, ut in
Romana curia Vel altero beneficiorum tuorum residendo seu litterarum studio in loco,
ubi illud vigeat generale, aut ipsius Vel alterius obsequiis insistendo tam archidia-

43 Regeszta: CZAICH, Rcgesztcik, 3; Bul1Po1VII, n. 84.0 (p. 254).
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conatus Goricensis in ecclesia Zagrabiensi, quam aliorum quorumcunque benefi-
ciorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura, que in quibusvis ecclesiis sive Iocis
obtines, etiam si canonicatus et prebende aut dignitates, personatus, administrationes
Vel officia in cathedralibus etiam metropolitanis Vel collegiatis ecclesiis et dignitates
ipse in cathedralibus etiam rnetropolitanis post pontificales rnaiores aut in Collegiatis
ecclesiis huiusmodi principales fuerint, et ad illas ac huiusmodi personatus, admi-
nistrationes Vel officia consueverint qui per electionem assumi eisque cura immineat
animarum, fructus, redditus et proventus cum ea integritate, quotidianis distribu-
tionibus duntaxat exceptis, quoad Vixeris, percipere Valeas, cum qua illos perciperes, si
in eisdem ecclesiis sive locis personaliter resideres et ad residendum interim in eisdem
rninirne tenearis, nec ad id a quoquarn invitusb coarctari possis, auctoritate apostolica
tenore presentium indulgemus, non obstantibus, si in prefatis ecclesiis sive Iocis
primam non feceris residentiam personalem ll consuetam, ac felicis recordationis
Bonifatii pape VIII, predecessoris nostri illa presertim, per quam concessiones huius-
modi absque prefinitione temporis fieri prohibentur, ac quibusvis aliis apostolicis,
necnon etiam in provincialibus et synodalibus conciliis editis generalibus Vel speci-
alibus constitutionibus, statutis quoque et consuetudinibus predicte Zagrabiensis“ et
aliarum, in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, ecclesiarum iuramento, confir-
matione apostolica Vel quacunque firmitate alia roboratis, etiam si de illis reservandis
et non impetrandis litteris apostolicis contra ea aut ipsis litteris etiam ab alio Vel aliis
impetratis non utendo seu alias quovis modo concessis per te Vel procuratorem tuum
prestitis hactenus Vel in posterum te prestare contigerit forsan iuramentum, seu si
Venerabili fratri nostro, episcopo Zagrabiensi et aliis quibusvis Iocorum ordinariis a
predicta Sede sit concessum Vel in posterum concedi contingat, quod canonicos et per-
sonas ecclesiarum suarum civitatis et diocesis etiam in dignitatibus, personatibus,
administrationibus Vel officiis constitutasd per subtractionem proventuum benefi-
ciorum suorum ecclesiasticorum Vel alias compellere Valeant ad residendum perso-
naliter in eisdem, aut si episcopo V616 aliis ordinariis huiusmodi ac dilectis filiis, Zagra—
biensis et aliarum ecclesiarum predictarum capitulis Vel quibusvis aliis communiter Vel
divisim ab eadem sit Sede indultum aut imposterum indulgeri contingat, quod cano-
nicis et personis ecclesiasticis ipsarum ecclesiarum etiam in dignitatibus, personatibus,
administrationibus Vel officiis constitutis non residentibus personaliter in eisdern Vel,
qui prirnarn huiusmodi residentiam non fecerint personalem, ut prefertur, fructus,
redditus et proventus beneficiorum suorum ecclesiasticorum ministrare minime tene-
antur et ad id compelli non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et
expressam ac de Verbo ad Verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis
privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis generalibus Vel specialibus, quorum-
cunque tenorurn exista[n]t, per que || presentibus non expressa Vel totaliter non inserta
de Verbo ad Verbumf effectus earum impediri Valeat quomodolibet Vel differri et de
quibus quoruinqueg totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Pro-
viso, quod archidiaconatus et alia beneficia huiusmodi debitis propterea non frau-
dentur obsequiis et anirnarum cura in eis, quibus illa imminet, nullatenus negligatur,
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sed per bonos et sufficientes Vicarios, quibus de ipsorum beneficiorum proventibus
necessaria congrue ministrentur, diligenter exerceatur et deserviatur inibi laudabiliter
in divinis. Nulli ergo etc. nostre concessionis infringereh etc. Si quis etc. Datum Rome
apud Sanctum Petrum anno incarnationis dominice millesimo quadringentesimo
septuagesimo, sextodecimo Kalendas Augustif anno sexto.
*1 boll 7mz1*g0'7/2: Hug.;j0M2 772m/géiz: Ia. Prats; élltlttéli P. de Godis I I’ a quoquam invitusz oz /eézz'mtIm7/z: a quo-
quam invitus, utélzzg felcsei/'él6’jellel korrzgrilvzz I C Zagrabiensis, .h.: jobb m/17"g0'72 beszzirvzz; eldtte /51'/azizvrz:

//Zagrabicen, .h. I ‘I constitutasykwitva constitutos—Z76l I 6 velzjmfltwt et—lJoZ I fde Verbo ad Verbum, .h.:j0l7b
772m/'g67/2 beszm/‘U4, el6’tte kl’/azlzwz: in, .h. I 3 quibus quorun1que: él /eéz;z'mtlm72 javitgdtva I I‘ concessionis
infringere: 7mi5 /eézzel és 507/z;4i7/6 léccel I ‘ sextodecimo Kalendas Augusti: mds /eézzel

4.
Rém./.1, Szent Péter, I470. jzllius I7.

II. Pail poipa Imlltija
Utasitja az esztergomi érseket, a mogilai apatot és Iacobus Prats Valenciai kanonokot, intézkedjenek,

hogy Ilkusi Marton javadalmainak jovedelméhez hianytalanul hozzajusson.
(ASV Reg. Lat. 703, fol. 2801* — regist1:)44

Venerabilia fratri,I’ archiepiscopo Strigoniensi et dilectis filiis, abbati monasterii
de Claratomba alias de Mogilla Cracoviensis diocesis ac‘: Iacobo Prats, canonico
Valentinensi salutem etc. Hodie dilecto filio, Martino Iohannis de IIkusth,d archi-
diacono Goricensi in ecclesia Zagrabiensi, magistro in medicina gratiose indulsi-
mus, ut in Romana Curia aut altero beneficiorum suorum residendo aut litte-
rarums u 'o 'n oco u ' ' u V’ ea enera e seu car°ss'm' 'n r°s o ° " nos r'tdiil ,b11lld1 t 1, 1111 Chit f1l11 t1,
Mathie, regis Ungariec illustris Vel alterius regisf obsequiis insistendo tam archi-
diaconatus Goricensis in ecclesia Zagrabiensi, quam aliorum quorumcunque bene-
ficiorum suorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura, que in quibusvis ecclesiis
sive locis obtinebat, etiam si canonicatus et prebende ac? dignitates personatus,
administrationes vel officia in cathedralibus etiam metropolitanis vel collegiatis
ecclesiis et dignitates ipse in cathedralibus etiam metropolitanis post pontificales
maiores aut in collegiatis ecclesiish huiusmodi principales forent et ad illas ac
huiusmodi personatus, administrationes Vel officia huiusmodii consuevissent qui
per electionem [assumi]i eisque cura immineret animarum, fructus, redditus et
proventus cum ea integritate, quotidianis distributionibus duntaxat exceptis, quo-
ad Viveret, percipere Valeret, cum“ qua illos perciperet, si in ecclesiis sive locis pre-
dictis personaliter resideret, et ad residendum interim in eis minime teneretur, nec
ad id invitus II a quoquam Valeret coarctari, prout in nostris inde confectis litteris
plenius continetur. Quocirca discretioni Vestre per apostolica scripta mandamus,
quatenus VOS Vel duo aut unus Vestrum, si et postquam dicte littere Vobis presentate

44 AZ e16z6, 3. sz. forras mellékbullzija.
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fuerint, per VOS Vel alium seu alios faciatis auctoritate nostra prefato Martino Vel
procuratori suo eius nomine in dicta Romana Curia, studio aut altero benefi-
ciorum seu prefati Vel alterius regis servitio, quoad Vixerit, huiusmodi fructus,
redditus et proventus iuxta dicte concessionis nostre tenorem integre ministrari.
Non permittentes Martinum vel pro e0 procuratorem predicturn per Venerabilem
fratrem nostrum, episcopum Zagrabienseml et alios locorum ordinarios ac dilectos
filios, Zagrabiensism et aliarum ecclesiarum predictarum capitula Vel quosvis alios
contra dicte nostre concessionis“ formam quomodolibet molestari. Non 0bstan-
tibus omnibus, que in prefatis litteris voluimus non obstare seu, si episcopo, ordi-
nariis et capitulis prefatis vel quibusvis aliis communiter Vel divisim a Sede
Apostolica indultum existat, quod interdici, suspendi Vel excomrnunicari non pos-
sunt per Iitteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de Verbo ad Ver-
bum de indulto huiusmodi mentionem. Contradictores auctoritate nostra etc. Da-
tum ut supra. Hug.0 XXV.XV. prothon. Bisuntinen.
*1 el0”tte szo/eais szerint /ezkamelve: Simili n10d0 I I’ a Vene- 2/min /ez’/9222224: bilibus; jobb 772mg6njm2z’2*wz: -li fratri
.h. I C et dilectis
dilectis filiis, abbati monasterii de Claratomba alias de Mogilla Cracoviensis diocesis ac I ‘I Ilkusth, .h.:
[ml nmrgén Iveszzlrva, el6’tz‘e /ci/yzlzwt: Ikulsch, .h. I C Ungarie: [ml Hmrgén Zaeszziv/‘wt I fvel alterius regis, .h.:
jobla 7mzrg6n l7es2;z21'wz I 9' ac, .h.: jobb mm'g0’n beszzlrwz I I‘ et dignitates ipse
mm/grin beszzlrwz; valdszinzfleg elfelejmfték /22'/7z2zm' elfitte oz Vel collegiatis ecclesiis—t I I huiusmodi, .h.: job!)
mzwgén laeszzirvzz I I assumi: tolllnm mzzmdt I I‘ cum: jzwz'tW, mlzin tam—I76l I I Zagrabiensis: jzwitw
Zagabricen—b6’l I m concessionis: jctvitva confessionis—l76Z I I‘ utaimz /ci/Jzizva: XIIL, .h. I 0 Hug.
Bisuntinen: més /ee’z;:;el, zttélag bevezetve.

5.
Réma, Szt. Péter, I470. szeptember I.

II. Poi! Imlloijzz I1/eusi Mci7”t0n ge7‘cSez'f6'espe7‘eme/e
Mivel az sajat bevallasa szerint a téréjk pusztitasok miatt féesperesi j6Vede1Ineib6l megélni nem tud, ja-

Vadalomhalmozasi engedélyt ad szamzira.
(ASV Reg. Lat. 703, fol. 2472-2572 — regim:)45

Paulusa etc. Dilecto filio, Martino de Ilkusch, archidiacono Goricensi in ecclesia
Zagrabiensi, magistro in medicina salutem etc. Litterarum scientia, Vite ac morum
honestas aliaque laudabilia probitatis et Virtutum merita, super quibus apud nos fide-
digno commendaris testimonio, nos inducunt, ut te specialibus favoribus et gratiis
prosequamur. Hinc est, quod nos, qui dudum inter cetera Voluimus et ordinavirnus,
quod nul1i,b cuiuscunque dignitatis, status, gradus Vel condicionis foret, certis tunc
expressis exceptis personis, daretur dispensatio, quod duas parochiales ecclesias aut
dignitates maiores post pontificales in cathedralibus seu principales in collegiatis
ecclesiis aut cum reliqua earum insimul obtinere Valeret, nisi ipse parochiales ecclesie

45 Regeszta: CZAICH, Rcgeszta?/e, 3; Bu1lP01 VII,n. 84.7. (p. 256).
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adeo contigue et invicem propinque essent, quod illis commode per unum deserviri
posset illarumque fructus, redditus et proventus ultra viginti quatuor florenosc auri de
camera annuatim non Valerent et si per preocupationem Vel alias littere super tali
dispensatione confecte reperirentur, ille nullius essent roboris Vel momenti, Volentes
te, qui etiam in artibus magister et, ut asseritur, nobilis existis ac ex fructibus,
redditibus et proventibus archidiaconatus Goricensis in ecclesia Zagrabiensi, qui inibi
dignitas, non tamen maior post pontificalem existit, quem inter alia obtines, propter
frequentes impetus et incursiones inimicorum crucis Christi, perfidorum Turchorum,
a quibus partes ille iugiter affliguntuiyd amplius commode sustentari non potes,
premissorum meritorum tuorum intuitu, necnon consideratione carissimi in Christo
filii nostri Mathie, Ungarie regis illustris pro te, dilecto suo familiari super hoc nobis
humiliter supplicantis favore prosequi gratioso teque a quibusvis excommunicationis,
suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis in tee a iure
Vel ab homine, quavis occasione Vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus
existis, quoad presentium dumtaxat consequendum effectum harum serie absolventes
et absolutum fore censentes ac omnia et singula beneficia ecclesiastica sine cura, que
obtines, ac cum cura et sine cura, que expectas ac in quibus et ad que ius tibi
quomodolibet competit, quecunque, quotcunque et qualiacunque sint, eorumque ac
dicti || archidiaconatus fructuum, reddituum et proventuum Veros Valores annuos ac
huiusmodi dispensationum tenores presentibus pro expressis habentes eiusdem regis
ac tuis in hac parte supplicationibus inclinati tecum, ut una cum dicto archidiaconatu
quecunque duo sive illo per te dimisso quecunque tria alia curata seu aliasf invicem
incompatibilia beneficia ecclesiastica, etiam si due parochiales ecclesie Vel earum perpe-
tue Vicarie seu dignitates, personatus, administrationes Vel officia in cathedralibus
etiam metropolitanis Vel collegiatis ecclesiis et dignitates ipse in eisdem cathedralibus
etiam metropolitanis post pontificales maiores seu in collegiatis ecclesiis huiusmodi
principales Vel tales mixtim fuerintg et ad illas ac personatus, administrationes Vel
officia huiusmodi consueverint qui per electionem assumi eisque cura immineat
animarum, si tibih alias canonice conferantur aut eligaris, assumaris seu presenteris ad
illa Vel instituaris in eis, recipere ipsorumque duo, quoad Vixeris, tertium Vero ad
quinquenium duntaxat insimul retinere illaque simul Vel successive, simpliciter Vel ex
causa permutationis, quotiens tibi placuerit, dimittere et loco dimissi Vel dimissorum
illud Vel alia simile Vel dissimile aut similia Vel dissimilia beneficium seu beneficia
ecclesiasticum Vel ecclesiastica, tria duntaxat invicem incompatibilia beneficia simpli-
citer recipere et duo, quoad Vixeris, et tertium huiusmodi predicto durante quinquenio
duntaxat, dummodo tres principales ecclesie Vel earum perpetue Vicarie aut tres
dignitates maiores Vel principales insimul non existant, etiam retinere libere et licite
Valeas, generalis concilii et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus aposto-
licis, necnon statutis et consuetudinibus ecclesiarum, in quibus incompatibilia benefi-
cia huiusmodi forsan fuerint, iuramento, confirmatione apostolica Vel quavis alia
firmitate roboratis ceterisque contrariis quibuscunque nequaquam obstantibus aucto-
ritate apostolica tenore presentium de specialis dono gratie dispensamus. Proviso,
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quod archidiaconatus Goricensis et alia beneficia incompatibilia huiusmodi debitis
propterea non fraudentur obsequiis et animarum cura in dicto archidiaconatu II Gori-
censi et aliis uibus‘ illa immineat incom atibilibus beneficiis redictis nullatenus2 q a P P
negligatur. Volumus autem, quod infra dictum quinquenium unum ex ipsis tribus
incompatibilibus beneficiis, quod malueris pro alio beneficio ecclesiastico cum duobus
retentis compatibili permutarej alioquin illud ex tribus incompatibilibus beneficiis hu-
iusmodi, quod primitus assecutus fueris et quod lapso huiusmodi quinquenio extunc
Vacare decernimus, omnino dimittere tenearis. Nulli ergo etc. nostre absolutionis,
dispensationisk et Voluntatis infringere etc. Si quis etc. Datum Rome apud Sanctum
Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo quadringentesimo septuagesimo,
Kalendis Septembris, anno sexto. N.LXX. de Konupam}

3 boll margén: .H.; job!) 7ml7”g6n: Ia. Praths I b utaimz /62'/azlzwz: q I C florenos: jczvitgzztwl I ‘I 61 kézimtbcm:
affilguntur I C in te, .H.: ball 7mt*/"gén beszzlrva I f alias, .H.:jol7l9 mmjgzin lzeszzirwt I g at /ce’zz'mtl7cm: fuerit I I‘ it /662-
z'm2*Zm72.' sibi, um’mz /e2’/9z22;w: al I I at /ee’z.imtbmz: quibusvis I I at /ee’zz'mtI9om: premutare I 1‘ dispensationibus-Z7o’l
korrigcilvcz I I N.LXX. de Konupam: moi: /eézzel, /mlvzim/551717 tintciwzlfolymtélagosmz.

6.
Budd, I478. decembeajj.

Moirton és Pail budoli plélvainosok 0752' Oswitmz/e
Jelentik a zalai f6esperes, papai delegalt bironak, hogy korabbi leveleinek meghagyasa szerint Elder-
bach Bertold fiat, Janost és ozvegyét, Barbarat kikozositették, mivel Szigeti Tarak Ambrusnak az 500

///aranyforintot és a perkoltségeket nem téritették meg az elolrt hatarid6n belijl.
(MOL DL 88 615 [Esterhazy csalad hercegi aga, Repositorium] — 07'z'g.)46

Venerabili domino, Oswaldo de Ewrs, archidiacono Zaladiensi et canonico in
ecclesia Wesprimiensi ac per sanctissimum in Christo patrem eta dominum, domi-
num Sixtum, divinab providentia papam quartum cause et causis ac partibus infra-
scriptis iudici commissario delegato, domino nobis Venerando Martinus, Beate
Marie Virginis et Paulus, Sancte Marie Magdalene ecclesiarum plebani de civitate
Budensi obedientiam debitam cum honorel Litteras Vestras binas, unam de mense
Novembri, aliam Vero de mense Maii proxime preteritis emanatas, in carta papirea
descriptas, censuras excommunicationis et aggravationis et reaggravationis in se
continentes, nobis pro parte egregii Ambrosii Therek de Zygeth exhibitas honore,
quo decuit, nos noveritis recepisse. Requisiti itaque pro parte dicti Ambrosii in
eisdem Iitteris Vestris principaliter nominati penultima die prefati mensis Maii
accessimus ad egregium Iohannem, filium condam Pertoldi Elderboh de Monyo—
rokerek in civitate Budensi personaliter in hospitio suo repertum ipsumque Iohan-

46 Papir. A1111 kozépen két ranyomott gyfirfispecsét, a baloldali papirfelzetes, Voros Viaszba nyom—
Va, a jobboldali természetes szinu’. Hatlapon ujkori latin nyelvfi tartalmi osszefoglalo és levéltari jelze-
tek. A baloldali pecsét nyolcszogletfi, abrazolasa cfmerpajzsban ot szirmfl Viragot mutat, a pajzs folott
M[ARTINUs] P[LEBANUS] B[UDENSIS] betfik olvashatok.
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nem et generosam dominam Barbara Vocatam, eius genitricem in prefatis litteris
Vestris ex adverso principaliter nominatos auctoritate apostolica prefata in eo
amonuimus et requisivimus, ut ipse° infra quindecim dierum spatium a prefata die
monitionis nostre de ipsis facte de quingentis florenis auri puri et iitis expensis
presentis cause in eisdem litteris Vestris expressatis dicto Ambrosio Therek satisfa-
cere deberet effective Vel cum eo concordaret sub pena excomrnunicationis. Ve-
rum lapsis dictis quindecim diebus, quia idem Iohannes et Barbara, mater eiusd
neutrum horum fecerunt, nos secundum tenorem litterarum vestrarum prefatarum
eosdemc Iohannem et dominam Barbaram die dominico proximo post festum Beati
Barnabe apostoli, tandem aliis diebus festivis excommunicatos denunctiavimus
publice et manifeste. Postremo Vero iuxta vim et forrnam ultimarum Iitterarum
Vestrarum et contenta priorum eosdem Iohannem et dominam Barbaram die do-
minico proximo ante festum Conceptionis Marie cum soliennitatibus in esidem
litteris specificatis excommunicatos et aggravatos in nostris ecclesiis publice
denunctiavimus et litteras ambas cum presentibus remisin1us vestre d[on1ina—
tioni]. Datum Bude, in Vigilia Conceptionis Marie prefate, anno Domini mi11esi—
mo quadringentesimo septuagesimo octavo.

lb3 sorffildtt [)€.S‘2;Z27/“U11 utzimz /€l7?lZZZ/Ll.‘ pry I C ipsi—b0"l k0V7”I;g‘{I7U{l I d utcimz /€lZ7Z2ZZJbl.' nostre I C /1 /eézimtbzm: easdem

7 .
I487. decemlaer 7.

Mcirton lmdai plélyzinos Kasscz vzirospimz/e
Nyugtatja a Varos hatosagat az altala a Sinai hegyi Szt. Katalin monostor perjelének akaratabél meg(5r—

zésre atvett 189 aranyforintrol és IOO dénarrol.
(MOL DF 270 642 [Kassa Varos Levéltara. Archfv mesta Kosic, Coilectio Schwartzenbachiana

603] — 07/'z'g.)47

Nos, Martinus, artium et sacre theologie professor, Apostolice Sedis prothono-
tarius, plebanus maioris ecclesie Beate Marie Virginis Budensis recognoscimus
presentibus nos accepisse centum octoaginta novem florenos in auro et centum
denarios ab egregiis Viris, iudice et iuratis civitatis Caschoviensis, quos de Voluntate
fratris Ludovici, prioris monasterii Sancte Katherine de Monte Sinai apud nos de-
posuerunt conservandos. In cuius rei testimonium presentes sigiilo nostro anulari
consignavimus feria sexta, in profesto Conceptionis Gloriose Virginis Marie, anno
14871110.

47 Papir. Alul kozépen: papirfelzetes gyfirfispecsét. Hatlapon Iijkori latin nyelvfi tartalmi ossze—
foglalo. Kiadasa: Hunga:-rzkt a'z'pl0mc1tim temporilms /Watt/yicte de Hma}/ad regis Hungmme I , ed. STEPHANUS
KAPRINAI, Vindobonae I767, 78 (‘oo’ jegyzetben); STEPHANUS KATONA, HiSt07”iél critical 7/egum Hunga-
riate stz'rpis mixme IX, Budae 1793, 825.
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8.
R677Z6l, Szt. Péter, I490. mzijus 22.

I1/eusi ]\/Icirton, lmdzzi plébpinos VIII. Ime poipzi/9oz
Folyamodik a papahoz, hogy engedélyezzen ot év és ot quadmgemz b1’1cs1’1t a budai Krisztus Teste tarsu-
lat Valamennyi tagjanak és mindazon hfveknek, akik az els6 csiitortoki kormeneten és misén részt

vesznek.
(ASV Reg. Suppl. 918, fol. 2772. — 7”egz'5t7«:)48

Beatissime Paterla In parrochiali ecclesia Beate Marie Virginis Budensi Ves-
primiensis diocesis, que admodum insignis et notabilis est, et in qua est instituta
condam confraternitas utriusque sexus Christi fidelium, que confraternitas Cor-
poris Christi appellatur, ubi singulis primis diebus Iovis cuiuslibet mensis
usualis totius anni fieri consuevit quedam sollempnis processio cum cele-
bratione et decantatione misse de eodem Sacratissimo Corpore ac ad proces-
sionem et missam huiusmodi tam confratres dicte confraternitatis, quam alii
Christi fideles in multitudine copiosa et cum magna devotione confluere con-
sueverunt. Ut igitur, Pater Sancte, fideles ipsi eo libentius devotionis causa die-
bus Iovis huiusmodi ad prefatam ecclesiam confluant ac processioni et misse
huiusmodi ferventius intersint, quo ex hoc ibidem dono celestis gratie uberius
conspexerint se refectos, supplicat humiliter S[anctitati] V[estre] tam devotus
orator Vester, Martinus de Ylkusth, rector plebanus nuncupatus dicte ecclesie,
in artibus et theologia magister ac Sedis Apostolice prothonotarius, quam
universi confratres predicti, quatenus omnibus et singulis confratribus ipsis et
aliis fidelibus utriusque sexus, qui processioni et misse huiusmodi devote inter-
fuerint et ad altare, ubi missa huiusmodi celebrari consuevit, pro illius orna-
mento et divini cultus incremento ac luminaribus et aliis ornamentis necessariis
manus porrexerint adiutrices, quinque annos et totidem quadragenas de iniunc—
tis eis penitentiis misericorditer in Domino relaxare dignemini de gratia speci-
ali cum non obstantibus et clausulis necessariis et oportunis. Concessum, ut
petitur, de indulgentia quadraginta dierum in presentia d[omini] n[ostri] pape.
A. cardinalis Aleriensis. Et quod durent perpetuo. Concessum, ut supra. A.
Cardinalis Aleriensis. Datum Rome apud Sanctum Petrum, undecimo Kalen—
das Iunii, anno sexto.

3 Ba! ymtrgén: V[esprimiensis]; alcttm: Indulgentiafolab mzrrgén ti Ieeltezéssel egy sorbom: Si vultis.

48 Regeszta: MREV H1, 317 (n. 471). Racz Gyorgynek koszonom, hogy a fényképet rendelkezé—
semre bocsatotta.



48 SZOVAK KORNEL

9.
Budd, I492. mzijus 21.

Mcirton vzici prépost és lmdzzi plébtinos mm2sz’twinya
Tanfisitja, hogy Laszlo budai prépost eIo'tte mint Végrendeleti Végrehajté el6tt hazanak felét Ander-

konak, a feleségének, Borbalanak és fiuknak, Janosnak adta.
(MOL DF 208 572 [Eszt. kpt. hh. lt. 6-4-4] — c0p.)49

Ego, Martinus, artium et sacre theologie professor, Apostolice Sedis protho—
notarius, prepositus Waciensis et plebanus maioris ecclesie parrochialis Beate
Marie Virginis Budensis recognosco et presentibus fateor me audivisse a reve-
rendo quondam domino Ladislao, preposito ecclesie Veteris Budensis dedisse et
donasse medietatem domus sue in platea aurifabrorum habite, quam sibi reser-
Vaverat post donationem prime medietatis Anderconi et Iohanni, filio suo,
domine Barbare, uxori dicti Anderconis per hec Verba aut similia, cum idem
dominus prepositus in lecto egritudinis iacuisset, et ego Martinus plebanus pre-
fatus ipsum sollicitassem, ut dictam medietatem domus in scripto dicte domine
Barbare donasset, respondit: ‘Venerabilis domine plebane! Longo tempore Vixi
Vobiscum tanquam cum fratre carissimo, nee erat mihi aliquod secretum, quod
Vobis non revelaverim et bene scitis me cum domina Barbara amicabiliter
Vixisse, cui etiam multa bona contuli atque illam medietatem domus predicte
dare promisi, ymo de facto contuli et nunc coram Vobis istud fateor tanquam
futuro executore testamenti mei et rogo, quod post mortem meam non per-
mittatis eam molestari ratione dicte medietatis domus.’ Demum postquam
dictus dominus prepositus coram canonicis ecclesie Budensis testamentum
condidisset et illud coram me Iegi fecisset, ego considerans, quod in eodem
testamento nulla mentio facta fuisset, nee de prima parte domus predicte, nec
de altera domine Barbare legata, Volebam ego ut donatio illius domus testa-
mento inseratur, dominus prepositus respondit se minime hoc facturum pro
honore suo, etiam pro aliquot milibus florenis et ilico subiunxitz ‘Domine
plebane, frater mi carissimel Omnia et singula, que usque ad hanc horam
acquisivi, tradidi in potestatem Vestram, ut ea secundum ordinationem meam
conscientiose distribuatis his, quibus legata sunt. Et etiam de domo predicta fa-
ciatis, quemadmodum iam dudum a me audivistis, quia nedum partem illius
domus contulerim ipsis Anderkoni, Barbare et filio eorum Iohanni, ymo totam
et integram domum cum omnibus pertinentiis ad eam.’ Et sic testamentum cla-
usum est absque mentione et inscriptione eiusdem domus. Hec ego Martinus,
<ut supra,> plebanus <etc.> In cuius rei testimonium presentes sigillo meo
annulari consignavi, anno 1492, die vigesima prima mensis Maii. <In margine

49 Egervari Laszlé tarnokmester atirata, 1494. februar 13. A < > zarojelek kozott kozoit rész az at-
fras betoldasa. Az atiras regeszt2’1ja:VI§<;H, Budd wiros /eézép/sari /aelymjza, II, 126 (n. 439).Ujkorimaso1ata:
MOL DL 82 070 (Zichy csalad zséiyi leVt.). A Martinus—1evél regesztaja: VEGH, Budd ’Uéi7"0S /e()'2;ép/€072"
/aelymjza, H, 124. (n. 428.)
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autem ipsarum litterarum sub sigillo prefati domini Martini plebani subsequens
Clausula erat c0nscripta:> Fateor insuper fuisse presentes cantorem et Canonicos
Budenses, dum conderet testamentum, qui tamen nullam mentionem fecerunt
de fundatione alicuius lampadis super domo predicta, sed et de facto transacti
sunt quatuor anni post mortem dicti domini prepositi, quibus nec Iampas
ardebat, nec pro ea aliquis census de pre-dicta domo requirebatur.

SZOVAK KORNEL

I1/msi Mdrton pecsétje
(MOL DL 88 615)





VII.
VONATKOZASU BREVEI (1523-1526)

Adatok a Magyar Kiralysag és a Szentszék kapcsolataihoz

Magyarorszag és az Apostoli Szentszék kapcsolatainak Mohacs e16tti néhany
éve igen jol feldolgozott. Ez elsosorban Lorenzo Campeggio biboros legatus és
Giovanni Antonio Burgio nuncius jelentéseinek koszonheto, melyet Fraknéi Vil-
mos latott el terjedehnes b€V€ZCt6V€I.1 Fraknéi kés6bb Magyarorszag és a Szent-
szék kapcsolatarél irott haromkotetes monografiajaban a Vonatkozo rész is1nerte-
tésénél is e1s6sorban e forrzisanyagra ta1naszkodott.2 Szép szammal hasznalta még a
magyarok altal Rémaba kijldott, a Vatikani Titkos Levéltar Segreteria di Stozto
Principi nevfi fondjanak koteteiben 1éV6 leveleket, melyek koziil mar tobb megje—
lent 18. szazadi jezsuita torténeti Inunkakban — els6sorban Pray Gyorgynél és Ka-
tona Istvannal — Valamint Augustin Theiner forraskiadasaban. Mara ezek a leve-
lek szinte teljes egészében ismertek, noha Bessenyei Jézsef teljesség igényével
elkésziilt kiadVanya3 csak a Tusor Péter bfralataban kozolt hianyjegyzékkel4 egyiitt
teljes. VII. Kelemen papa magyar Vonatkozasu leveleinek, jobban mondva bre’Vé-
inek teljes gyfijtése azonban nem tortént meg.5

I Reldtioizes 0mt07*u71zp0ntz'fici07*u7/z [de Regno Huizgzlfi oze]1524-1526 (Monumenta Vaticana Hungariae
II/1), ed. V1LMos FRAKN61, Budapest 1884. A bevezeto kiilon is napvilagot latott: FRAKNo1 V1LM0s,
Afczgyczrorszcig cl mo/acicsi vész elfftt. A pcipoli /eévete/ejeleiztései cllclpjoiiz (Hazi konyvtar 4. 9), Budapest 1884..
Szinte teljes egészében a kovetjelentésekre és Fraknoi német nyelven is megjelent feldolgozzisara
(U74gm'n Z207‘ dew‘ Sclzlclc/Jt bei [W0/aria‘. /1ufG7”u7zd der piipstlic/9674 Nuntz'czturI7e7*z'c/ate, Budapest 1886) alapoz—
Va dolgozta feIM1CHA1L POPESCU, Die Stellzmg deg‘ Papytt/ymm zmd ties C’/yristlic/yen Abendlmzdes gegemiber
der Tiii”/eengefiz/97” vom fit/are 1523 My zur Sc/alzlc/at bei M0/azics (I526), Bucarest 1887. — A tanulmany az
OTKA NN—82 307 sz. kutatasi programja keretében késziilt.

2 FRAKNCSI VILMOS, M/lg)/dr07*.rz(ig egy/yéizi és politi/6512' b'5szek()'2ftetései at Rémai Szentstze’/e/eel II, Budapest
I 902.

3 BESSENYEIJGZSEF, Lettere dipvtinczpi. Fejedelmi 160616]? at paipaimz/e (Bibliotheca Academiae Hungariae
in Roma [1]. Fontes 3) Ro1na—Budapest 2002.

4 TUSOR PETER, Fejedelmz’forwis/eiizlés, Budapesti Konyvszemle (2004 nyar) 107-120, 118-119.
5 Err61 1asdb6Vebben:NEMF.s GABOR, A]czgello’—/eo7'z' Mzzgyczrovrszoig és zzz Apostoli Szemfszéle /ezzpcsolzztzzi Ll

poipczi Iaréve’/e tii/erélaen. Kutcztcisi laesz/2771016, Tiz éves a Torténelemt’udo111anyi Doktori Iskola (szerk.
Frohlich Ida) Piliscsaba 2011, 43-58.
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1. A FORRASOK HELYE Es KUTATASTORTENETE

A brévék jelent6s részét az Arc/yivio Segreto Wticuuo 6rzi.6 A Trienti Zsinat szer-
Vezeti ref0rmjai7 el6tt kiadott brévék - a kérvény és a bullaregisztrumok tekinté—
lyes, tobb ezer kotetes sorozataival szemben - szétszortan fordulnak elé’. Annyi
azonban megzillapithaté, hogy a brévék tobbségét a levéltzir 6si része, az 1’1gyneVe—
zett Armudi—s0r0zat (irzi. Az itt léV6, 1567 el6tt kelt brévéket tartalmazo koteteket
még VIII. Orban papa hozatta at a Segreteriu .//lei B7*evz-nek otthont ado Puluzzo
Altempsb6l.‘“ VII. Kelemen papa brévéinek nagy része a brévefogalmazvanyok
(miuutue brevium) kozott talalhato az XL. Ar7uua’z'0l)an.9

Az archivalas Inédja els6re igen szokatlannak tfinhet: az egykor minden bi-
zonnyal csomokban 6rz0tt, tobbnyire hosszfikas papirszalagokra irt f0galmazV2’1—
nyokat Vagy tisztazatokat egymashoz ragasztottak, majd keménypapirra kasir0z-
tak és igy hoztak létre koteteket Valamikor a 18. szazad f0lyan1an.‘° Ez esetben
tehat nem a régebbi korok bevett gyakorlatarél, tudniillik a fogalmazvanyok
regisztrumkotetté alakitasarél Vagy titkarokat segitéi formulagyfijteményekrél,
mintakéjnyvekrfil lehet s26,“ hanem az id6l< Viharait t1’1lél6 titkari hagyatékok

6 A Vatikani Levéltarrél sz6l6 alapirodalomz PASZTOR LAJOS, A Wztiletiui Levélttir, Levéltari K0zle1né—
nyek 20-23 (1942-1945) 100-129; U6, Guidu dellefouti per lu storz'u dell’Amem'cu Lutinu uegli u7‘cl.7zvi dellu
Suutu Sede e uegli u'rel9z'vz' ecclesiustici rl’Ituliu (Collectanea Archivi Vaticani 2), Citta del Vaticano 1970;
KARL AUGUST FINK, Dus I/utileuuisclye A’/rclaiv. Eiufulyrutzg in die Bestllude und ilyre Erforsclauug, Rom 19512;
LEONARD E. BOYLE, A Survey of tlae I/utictm Arclaives meal of its Meclievul Holcliugs (Subsidia medievalia 1),
Toronto 1972; ERSZEGI GEZA, A Cu’/‘iu Romuuu le0'zéple01*ilevélttimi, Levéltari Szemle 28 (1978) 321-339.

7 1567—ben létrehoztak a Brévetitkarsagot (Segreturi/I clei Brevi) és a fejedelmekkel Valo levelezést le-
folytato titkarsagot (Segreteruz clei B1/evz" ui Priucipi FINK, Dus Wztilauuisclae Arclaiv, 76-79; PAszT0R,
Guitlzl tlellefbuti, 112-124. Lasd meg: LA_]OS PAS ZTO R, Per lu St07"l(l tlegli /Welaivi dell/I Cum Romzmu uell’e—
pocu mocleruu. Glz’ urclaivi delle Segreterz'e dei Brevi ui P1/'iucipz' e delle Lettere Lutine, Romische Kurie.
Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren VOI1 Hermann Hoberg II (Miscellanea
Historia Pontificiae. 46; hg. Von Erwin Gatz), Roma 1979, 659-686. Mfi kodés fi kleirasa magyar nyel-
Ven: TUSOR PETER, A lzurolele pofpusoig (I600-I700), Budapest 2004, 180-184 és 313-315.

8 HODINKA ANTAL, A r(577uzz' levélttimle, Regesta supplicationum. A papai kérvénykonyvek magyar v0nat—
kozasfi okmanyai. Avignoni korszak I-II (kiad. Bossanyi A.) Budapest 1916-1918, I, 7-165 és II, 7-148, I, 34.

9 PASZTOR, A Wtikdui Levélttir, 7; FINK, Dus I/utileuuisclae Arclaiv, 75; PASZTOR, Guidu clellefouti, 17-18;
BOYLE, A Survey of t/ye Vuticuu A‘/*cl7z'ves, 64; ERSZEGI, A Curiu Romuuu le()’ze’pleorz' levélttimi, 334; THOMAS
FRENZ, Pupsturleumleu des Nlittelulters uud tler Neuzeit (Historische Grundwissenschaften in Einzel—
darstellungen 2) Stuttgart 1986, 51.

1“ CHARLES MARTIAL DE VV1TTE, Notes suie les plus zmcieus registres de lwefs, Bulletin de L’Institut
historique Belge de Rome 31 (1958) 153-168, 165, 3. j.
” AZ avignoni papak idején tobb példa Van arra, hogy fogalmazvzinyokat kotetekbe kotottek

(lasd példaul A-SV Registri Vaticani, vol. 244 A-N). FRIEDRICH B0cK, Eiufulyruug in dus Registerweseu
des Avzguouisclyeu Pupsttums, Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken
[QFIAB] 31 (1941) 1-107, 55-56. F011I1ulagyfijte1nényre: PAUL KEHR, Die flliuuteu vou Pusstzgutmo. Eiue
dz°plomutz'sclJe ll/Iiscelle, QFIAB 7 (1904) 8-41, kiilonosen 10-15; GEOFFREY BARRACLOUGH, Minutes of
pupal letters (I316-I317), Miscellanea archivistica Angelo Mercati (Studi e testi I65) Citta del Vaticano
1952, 109-127; FRIEDRICH BOCK, Kodzfizzeruug und Regist7‘ie1'uug in der sptitmittelulterliclyeu leumuleu



VII. KELEMEN PAPA MAGYAR VONATKOZASU BREVEI 53

utélagos rendezésérfil, melynek szaindéka minden bizonnyal az elveszett regiszt-
rumok pétlzisa Volt.

Ennek egyik bizonyitéka, hogy a bréveregisztrumok (Registriz brevium)” 44-46.
kétetei a fogalmazvzinyokbél utélag létrehozott, Valészfnfi leg a 17. szzizad Végén
késziilt mésolatgyfijteményekfi A regisztrumok hizinyos Voltzira magyarzizatot
szolgziltathat az 1527—ben bekdvetkezett sfilyos katasztréfa, a Siicco di Roma, ezenk1’—
Viil igen valészinfi, hogy a diplomaiciai anyagok egy része — Vehik egyiitt akzir
regisztrumok is - a titkérok magén—, illetve csalédi levéltéréba ker1"11hetett.‘4 AZ
Armzidio XLIV (Epistolae/Brevia dd Priucipes)15 8. és 9. kétete pont egy ilyen titkéri
hagyaték része lehetett, melyek a neves humanista pépai titkzir, Jacopo Sadoleto
fogalmazvzinyait tartalmazzzikf‘

Cseles Mzirton jezsuita — aki e156 magyarként Kollonich Lipét esztergomi érsek
megbfzésébél 1697-1698 kézétt kutatott a Vatikéni Levéltzirban - nagyrészt a mér
emlitett meisolati kéteteket haszneiltafl Hozzzi hasonléan Augustin Theiner - aki

Verwultimg. Eirie Immediiztforsc/yuugsI2eric/at iiber die piipstlic/yeu Register, Archivalische Zeitschrift 56
(1960) 11-75, 41. (az Iigynevezett Forum pucisrél).

‘2 HODINKA, A rcimui levéltiim/e, I, 142; PASZTOR, A I/zzti/eiiui Levéltiir, 7; FINK, Dds Wltikimisc/ye
Arc/aiv, 75; P11321012, Guidu dellefouti, 16-17; BOYLE, A Survey of t/ye I/iiticuu Arc/yives, 63; ERSZEGI, A Curiu
R07/mm; /edzép/eori levéltiimi, 334; FRENZ, Pizpstur/emzdeu, 51.

13 Erre utal a fogalmazvényokon léthaté téjbb eltéré’ szémozzis is: a mzisolatok 21 f0galmazVé.ny0-
kon talailhaté régebbi, éthflzzissal é1‘Vé11yte1e111'tett szémozést tiintetik fel.

14 Okozhatott kairokat a levéltzir Napoleon ailtali elkéltéztetése és kés6bbi Visszahozatala is: REMIGIUS
RITZLER, Die Wrsc/Jleppuug derpiipstlic/yen Arc/viz/e uuter Napoleon I, RHM 6-7 (1962-1964) 144-190, k1'jl0n0—
sen 146-149. Az elveszett éllomziny becslésére Thomas Frenz Vzillalkozottz THOMAS FRENZ, Die verlorerieu
Breveuregister 1421-I527, QFIAB 57 (1977) 354-365, 359-362. A titkziroknzil 1éV6 diplomziciai anyagokraz
DIETER BROs1Us, Breveri uud Pupst Pius II, Réimische Quartalschrift fiir Christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte 70 (1975) 180-224, 181-182; GIUSEPPINA ROSELLI, I1 frizmmeuto di uu regirtro perduto di
Izrevi delpupiz Iuuoceuzo VIII (geriruii0—mizr'zo I489), Archivio Storico Italiano 149 (1991) 93-118; RITA C0 SMA,
Due nuovi registri di Iarevi dz’ Sixto IV, Archivio della Societil Romana di Storia Patria 103 (1980) 305-312.

‘5 PASZTOR, A Witfl eiiriiLevéltaii", 7; FINK, Dds I/zztz;/muiscbe Arc/aiv, 75; PASZTOR, Guido; delle fouti,
18-19; BOYLE, A Survey of t/ye I/uticun Arc/Jives, 64- 65; ERSZEGI, A Curiu Romimu /edzép/eori levéltiimi, 334.
A sorozat kijteteirfil készitett regeszta—gy1’1’jtemé11y Vonatkozé kijtete: LUIGI NANNI (ed.), Epistolrie dd
principes. I. Leo X-Pius IV (1513-1565) (CAV 28), Citté del Vaticano 1992.

I6 A 9. kétet cime: ,,Brevizi Clemeiztis VII dd Priuceps per Sizdoletum ex/zrritzi”. A kétetben szereplfi
brévék je.le11t6s része kiadvaz PETRUS BALAN (ed), Mommieum meculi XVI. /yzkforuzm illustmutuz I
(Clemeutis VII. epixtolize per Siidoletum scripme), Oeniponte 1885.

*7 Eletére lzisd MONAY FERENC, A rdmili mag)/ur gydutizto’/e, Réma 1956, 101-107. Tevékenységére:
TUs0R PETER, Alzzgyiir tr')7rte’rieti /eutiztiiso/e ii Vizti/eiiulum (Collectanea Vaticana Hungariae 1/1exc.), Buda-
pest-Réma 2004, XVI. A Inésolati kiitetet kisd: Eétvéis Lorzind Tudolnényegyetetn, Egyetemi Kényvtér,
Kézirattér (ELTE EKK), Ms. Ab 50, tom. XI; V6. Cmfizlogus mimuscrzjnforum BzI7[i0t/Jewle Reg. Scieut.
Uuz'ver5z'mtis Budizpestiueusis II/1 (Catalogus librorum 111a11uscript0r11m), Budapestini 1889, 54. Ezeket els6—
sorban jezsuita térténetfré rendtzirsai akneiztzik ki: GEORGIUS PRAY, Epistoliie procerum regui Hungurzue I,
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szintén ezen kéteteket dolgozta fel - nemcsak a Roskovényi Agoston piispiik fel-
kérésére ijsszezillitott Vetem monumentu /aistomcu Hungumum sucmm illustmntut
cimfi mfivében talélhatunk szép szzimmal VII. Kelemen peipa kori brévéket, de 212
ez utzin készitett horveit és lengyel okmzinytzirban is talélhaté néhzinyfs Emellett
tébb forreist kézél a Sadoleto fogalrnazveinyait tartalmazé Arnutdio XLIV 9. k0te—
téb61 is. Koller Jézsef, a pécsi egyheizmegye térténetiréja pedig 111211 a kbtetekbe
rendezett bréVemz'nuttikat Vette kézbe, és téibbet teljes széivegében k0z01t.19 Rajta
kiviil még Kollényi Ferenc nevét kell megemliteni, aki bér a Mohécs utzini
bréveminutzikat tanulmzinyozta zit, 212 1526. év egyik kétetét mégis bevonta Vizsg2i—
latai kbrébef" Fraknéi Vilmos ésszefoglalé munkeiiban is meritett e forrzisokbél,
beir ezek nehezen el1en6rizhet6 és néhol pontatlan jegyzeteib()'l (példeiul ,,A Ineéve tt
ptipui regestti/6/uzn.”) nem mindig k0Vethet6k egyértelmfien.

A Dutumu Apostolieu levéltéréban talzilhaté Breviu Lutemnensuiban és ]VIz'nutue
larevium informu gmtiosu sorozatokban is nagy szzimban 6rz6dtek meg brévék, me-
lyeknek VII. Kelemen kori kéitetei eddig még nem keltették fel a magyar kutatés
érdek16dését.“ Végiil meg kell emliteniink, hogy a levéltér Iegrégibb fondjziban, az
Angyalvzirban 6rz0tt levélteirban (Arc/nvum Amzk‘, Am/nvio di Custel S. Angelo)“ sz2i-
1n0s eredeti bréve talélhaté, melyeket a meir emlitett Augustin Theiner és kés6bb
Artner Edgzir haszneilt, utébbi a magyar-szentszéki kapcsolatok Mohécs el6tti éVe—
ket feldolgozé tanulmzinyziban és ,,]VIug)/uiromztig mint u nyuguti /eereszténység ve’d6’—
heist)/u’ju” cim1'1' 0kn12inyt2ir2iban.23 Ezutzin a Vizsgzilt évek brévéit il1et6en Vatikzini
kutatés mzir nem folyt, Koseiry D0m0k0s és Kubinyi Andrzis msir csak a kiadott

Posonii 1806; NICOLAUS SCHMITTH, Epiceopi Agriensis fide dzplomutum concinnuti H, Tyrnaviae 1768;
SAMUEL TIMON, Pm'pm‘tz Punnonictz, sive vitae et resgestue S. R. E. eum’intllium, Claudiopoli 1746 stb. Katona
Istvzin elsfisorban az e16bb emlftett rendtérsak mfivei alapjzin idézi - igen gyakran szintén teljes sz6Veg1'ik—
ben — e forraisokat: STEPHANUS KATONA, Histomu emticu regum Hungumue stn/pix mixtue XII, Budae I793.

18 AUGUSTIN THEINER, I/etem monumentu /n'.s‘tom'cu Hungumum 5ucm7n illu.s'tmntz'u. II: 1352-1526,
Romae I860; U6, Vetem monumentzt Poloniue et Lit/numiue gentiumquefinitzmuieunt /aistomzznt illustmntitt
II: 1410-1572, Romae 1861; U6, Vetem monumental Sltlvorum mem'tlz'0nulz'u7n /yistomum iZlu.s‘t7/untuz I:
1198-1549, Romae-Zagrabiae 1863.

19 JOSEPHUS KOLLER, Histomn episcaputus Quinqueecelesiensis V, Posonii-Pestini 1801.
2" KOLLANYI FERENC, Regestti/e u rémui és u ptirmzti levélttim/elaél, Téjrténelmi Tér (TT) 28 (1905) 311-376.
28‘ HODINKA, A 1677/tut levélttim/e, I, 144; PASZTOR, A Vuti/e1iniLevéltti7e, 9 és 11; KARL AUGUST FINK,

Zu den Breviu Lutemnenyiu des Vuti/eunise/yen Are/n'v.s', RQ 43 (1935) 260-266; FINK, Duy I/uti/eunz'.s'c/ae
Arcbiv, 68-70; PASZTOR, Guidu dellefonti, 54-56 és 72-73; BOYLE, A Survey of the Wtticun Archives,
52-54; ERSZEGI, A Curuz Romunu /eézép/€012’ levélttimi, 331; FRENZ, Pupstut”/eunclen, 51.

22 PASZTOR, A I/utz'ktinz' Levéltzir, 19; FINK, Dus I/uti/eunisc/ye Arc/n'v, 146-148; PASZTOR, Guido; delle fon-
ti, 21-24; BOYLE, A Survey ofthe Wltieun Archives, 58-60; ERSZEGI, A Curuz Romtzntz /e6zépko71*z' Zevélttimi, 335.

23 ARTNER EDGAR, .Mugyu7‘0¢'5ztig és etz Apostoli Szentszék viszonvu u mo/uicsi vészt megel(3’z6’ évek/7en
(1521-1526), Mohécs emlékkényv 1526 (szerk. Lukinich Imre) Budapest 1926, 63-123; ARTNER EDGAR,
,,I\~Iugym*0r5zoig' mint (1 nyugttti /ee-rexztény mu’vel6'dé5 ve'd6'/7ti5tytiju”. A Wtti/stint’ Levflttirntt/V ttzo/e uz 0/cimttti,
melye/e é'sez'n/ene/e él KeletV6'l Euréptit fen}/eget6 veszedelme/e ellen /ezfejtett e1/6feszz'te'sez'*re vonutkoznu/e (CVH
1/1) Budapest-Réma 2004.
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forrzisok és a korébbi szakirodalom alapjén elemezték Magyarorszég és a Szentszék
Visz0ny2it.24

A Kérpzit-medence levéltérainak kézépkori anyaga is tbbb VII. Kelemen ziltal
kiadott brévét rejt,25 s6t P2irizs"‘ és L0nd0n27 is 6riz tébb magyar Vonatkozzisu iratot
a Vizsgélt évekbfil.

A levéltéri anyag szisztematikus zitnézésekor a Vizsgsilt korszakra Vonatkozéan
tébb mint mésfél szziz brévét taleiltam. Ez kézel kétszerese a Magyarorszzigrél 21 psi-
pzinak irott levelek széménak, a brévéknek csaknem fele kiadatlan, és sajnos 21 meg-
jelentek is Csak kevéssé épiiltek be a feldolgozésokba. Brtékiiket emeli, hogy a fel-
tért forrésanyagnak nagy részét 21 peipa levelezését kiteV0' ugynevezett In/eve de
cnritz adja. A levelek témeii hfven tiikrijzik a két zillam kapcsolatzit, melyet Koséry
D0m0k0s a k0Vetkez6képpen jellemzett: ,,Magyar0rsz2’1g0t a Vatikain [I] a tijréik
elleni harcban diploméciéval, az egymzis ellen hadakozé hatalmak békére intésével,
Valamint, praktikus szempontbél hasznosabban, pénzsegélyekkel es kijvete utjzin
tanziccsal, szervezé’ munkzival prébélta t2i1110gatni”.23

A diplomziciai érintkezéseket szzimos kévetjérzissal kapcsolatos level képviseli,
igy kuléjnéisen Campeggio biboros legzitusrél, Burgio nunciusrél, a Ferdinzind f6-
herceghez kiildétt pzipai nunciusrél, Hieronymus R0rari0r0l,29 Valamint a ma-
gyar kirély rémai k0Vetér6l, Brodarics Istvénrél tudhatunk meg informziciékat.
Szzimos példziny maradt fenn a kiilféjldi orszzigok uralkodéihoz és vezeté’ politi-
kusaihoz kiildétt IeVelekb6l is, melyekben VII. Kelemen 21 térék elleni harchoz
kért segitséget. Téjbb, Fuggerekhez irott brévébéil a pénzbeli témogatzisok fel-
hasznélésérél teijékozédhatunk, ezenkiviil szeimos forreis segitségével képet aIk0t—
hatunk a horvét végvziraknak nyujtott segéIyekr6l is. A pzipa nunciusa révén 21
magyar belpolitikziba is beavatkozott, tébb levél maradt fenn Brodarics Istvzin
kancellzirszigzival, Verb6ci Istvein nédorségzival és a mzir emlitett Fuggereknek az
orszzigbél V2110 kifizésével kapcsolatban. Emellett egyhzizkorményzati téméban is

24 KOSARY DOMOK0s, Mag)/me /eiilpoliti/an M0/nits e[0'tt (Gyorsulé id6), Budapest 1978; KUBINYI AND-
RAS, Dz'pZ0mticz'm’ e’1*z‘nt/eezések tzj’czgell0’—k0'rz' 7nngytz/r dllam év t1ptiptz.s'tig/e0‘z0'tt (1490-1526), Magyarorszaig és
a Szentszék kapcsolaténak 1000 éve (szerk. Zombori Istvzin), Budapest 1996, 119-134, 128-130.

25 A Magyar Orszzigos Levéltér kézépkori gyfijteményénelc kutatzisakor hasznéltam: RACZ GYGRGY
(szerk.), Collectio Diplonmtictz Hu77gd7'iCd. A /e0'zép/6077' Mag}/n7”01'sztig dzgitzilis levélttim. Digital Arclrives of
zwetlitzevnl Hungary, DL—DF 4.3, Budapest 2008.

26 1526. julius 30. I. Ferenc francia kirélynakz Archives Nationales, Archives de 1’Ancien Régime,
I. Le Gouverment du royaumez L’administr21ti011 centrale, Trésor des Chartes, II. Supplement, J 937,
Dossier I, n. 19. A bréve fotéjét Mart1’Tib0rnak k0sz0n0m.

27 KURUCZ GYORGY, Guide to Documents and Jwnizztscripts in Great Bieitnin Relating to t/9e Kingtlom 0f
Hnngnryfrom t/ye Em‘lie.s't Times‘ to 1800, L011d011—New Y0rk 1992, 32, n. 15 324-15 325 és 15 332 Valamint
127, 11. 21 986. 21 998. 21 1003.

28 KOSARY, Mtzgyme/enlpoliti/ea, 21.
29 Rorario jelentései (ASV Archivum Arcis [A.A.] I—XVIII, 6522) kiadatlanok, Viszont gazdagon

merit bel6Ie: MAURIZIO GATTONI, Clemente VII e la ge0—p0litiaz dello Stzzto Pontzficio (1523-1534) (CAV
49), Cittél del Vaticano 2002.
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kiildétt brévéket az egyhazf6, melyek kézbtt a legfontosabb a csehorszagi kely—
hesek és a Cseh—M0rVa Testvériség — Vagy ahogy a levelek nevezikz pikardok —
iigye, rnelyhez szervesen kapcsolédott Szalkai Laszlé esetleges bfborossa kreala-
sanak kérdése is.3"

A de ezmiz tipusu brévék mellett hamar rnegjelent a masik, az ugynevezett
commune is. Ennek oka, hogy a bréve sokkal gyorsabban és nem utolsésorban ol-
Csébban kiallithaté irattipus Volt 21 bullahoz képest, ezért a 15. szazad Végét6l
kezdve egyre tébb kérvényre (suppliceztio) ilyen formaban kérték a Valasztfi ‘ A be-
nyujtott kérvényekre adott engedélyeket tartalmazé, jogi Vonatkozasu breve
eommzménak VII. Kelemen papa id6szak2ib6I is tébb, magyar Vonatkozzisu példaja
akad. A breve harmadik tipusaval, az ugynevezett breve supplicatione introcluseival
— mely nem mas, mint a szignalt, tehat jévahagyott kérvényhez mellékelt, a Veg-
rehajtasra kijeléjlt szernélyeknek cimzett igen sablonos utasitas — csak elvétve ta-
lalkozunkflz Mfg a de Curie; tipusu brévék a p01itika- és diplomaciatérténetre ad-
nak adalékokat, addig ez utébbi ketté’ els6s0rban a kor egyhazi tarsadalmeira és
Vallasossagara Vonatkozéan tartalmaz szamos adatot. Kiemelném az 1 525. évi
Szentévvel kapcsolatos bucsuengedélyeket, javadalmakrél e’s kinevezésekréil s26-
lé leveleket és az egyes egyhazi peres iigyekben — melyek k0z1'il a legje1ent6sebb
az esztergomi kaptalan és Philippus de Senis pere az esztergomi f6sze’kesegyh2iz
B01d0gassz0ny—k2ip0ln2ija miatt33 — kelt brévéket.

Ezek a brévék a Rémaba kiildétt magyar Vonatkozasu Ievelekkel, a mar emIi—
tett szentszéki és Velencei kbvetjelentésekkel, Valamint a hazai okleveles anyaggal
kiegészitve szamos ujabb adalékkal gazdagithatjak az eddigi képet. AZ alabbiakban a
brévék térténeti forrasértékét VII. Kelemen papa horvat-dalmat Vonatkozasu le-
Veleinek ismertetésével fogom részletesebben is bemutatni.

3" Osszefoglalasat — a brévék ismerete nélkiil — lasd: ANTON1’N KALOUs, The Politics of C/aura/9
Unification: Effrwts to Rezmzfy t/ye Utmqmsts and Rome in the 15205, Friars, Nobles and Burghers —
Sermons, Images and Prints, Studies of Culture and Society in Ear1y—M0dern Europe, In memoriam
Istvan Gyérgy Téth, (ed. Jaroslav MiIler—L2'1szl(') Kontler), Budapest—New York 2010, 181-197; és U6,
Tzirgyzzleiso/e dz utmquistei/e 65 (1 rémozi egy/aziz egye5z'iléve’r0”l: oz /ez°egyeze’s p0Zz'ti/eeijez, Szentiras, hagyomany, re-
f0rmaci('>. Te0l6giai— és egyhaztfirténeti tanulmzinyok (szerk. F. Romhanyi Beatrix és Kendeffy Ga-
bor), Budapest 2009, 154-163.

3’ A pzipai bullzik kiallitésanak hazai feldolgozését a Vonatkozé kiilféldi szakirodalommal lasd:
TU SOR, A Z7511/0/e/e pdpelszig, 225-226.

32 KARL AUG UST FINK, Zu den Brevioz Lzztemieemizz des Witt’/ezmzsc/aeiz Arc/a2'v5, RQ 43 (1935) 260-266;
FRENZ, Ptlpstm‘/ezmden, 29.

33 A perr6l lasd: KORMENDY KINGA, Ajogtudo’ mzzgyezr e’rteZmise’g e’: 41 Czmkt Romemez (1 I6. szeizozd ele-
jén. A2; esztergomi Boldogszigos Szziz Meirm keipolmz es [1 /eeipmlem unzfijeimz/e emmztmpere, Tanulinanyok a
magyarorszagi egyhazjog kézépkori téjrténetéréil. Kéziratos kédexek, zsinatok, kézépkori mfifajok
(szerk. Erd6 Péter) Budapest 2002, 211-223. A cikk sem a brévéket, sem Burgio jelentéseit r1e111 hasz—
nalja.
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2. A SZENTSZEK Es HORVATORSZAG/DALMACIA

Nandorfehérvar 1521—es eleste utan az eddig is komoly tamadasoknak kitett
horvat Végvidék helyzete tovabb r0m10tt. A horvat rendek elkeseredettségét csak
tovabb r0nt0tta, hogy a magyar kiralyi udvarbél egyre kevesebb segitség érkezett,
ezért tovabbi tamogaték utan néztek. Széba jétt a szomszédos Velence, de a kétsz1’—
nfi diplomaciajarél elhiresiilt kalmzirvaros egyre inkabb elk0telez6d0tt az Oszman
Birodalomnak. Viszont a rendszeres térék betérések miatt szintén érdekelt Ferdi-
nand osztrak f6herceg — aki 1522—t6l Stajerorszag, Karintia és Krajna Védelmében
gyakorlatilag atvallalta a horvat Végek fenntartasat - és a papa mar j0bb tam0gat0—
nak biz0nyult.34

1522—ben az oszmanok ismét a horvat Végvidékre tamadtak, és elfoglaltak két
puspéki székhelyet: Knint és Scard0nat.35 A kulcsfontossagu Klissza Varat is meg-
0str0m0ltak, de M0110k0Vics Péter kapitany, Valamint a Var segitségére siet6
Orlovcsics Gergely és Krusics Peter zenggi kapitanyok k0m0ly harcok aran fel
tudtak mentenifi “VI. Adorjan papa ezutan ajanlott fel a horvzit Varosok - és k1'i10-
nésen Klissza - Védelmére nagy mennyiségfi gabonat, mely azonban a k0zelg6 t0-

34 A horvatok politikai téjrekvéseit éjsszefoglaljaz KOSARY, Mzzgym" diplomzicioz, 61-63. Ferdinand f0’-
hercegre Iasd: E. KOVACS PETER, Fe7‘dimi12df6’/yei/'ceg e3‘Magym*01‘5zoig(I521-I526), Térté-ne1miSzemle 45
(2003) 25-44, 25-35. A2 1521 és 1522. év hadieseményeinek ésszefoglalasat - kiikjnésen Nand0rfehér—
Var elestét - lasd: LEOPOLD KUPELWIESER, Die K/jmpfe Uizgzzms mit den Osmzmen bis zm‘ Sc/alczc/Jt bei
Iflolzcics, 1526, Wien-Leipzig 1895, 196-206.

35 A Varos eleste el6tt, 1522 mzirciusaban Statileo Janos Bzitori Istvzin figyehnébe ajzinlotta Scar-
donat. Aprilis 5—én pedig a Varos lakéi — mivel tovabb nem tudtak tartani magukat - II. Lajos kiralytél
engedélyt kértek a Varos feladasara, MOL Diplomatikai Levéltar 24397 és 39344; kiadvaz IVANY1
BELA, Aclczléieo/e nemzet/«Fzi e’~rz'ntIeezé.vez'nIe tiilrténeté/aez a]dgeZlo’—Ie0rImn III, TT 29 (1906) 321-367, 331-332,
11. 28-29 és C. T0111 NORBERT, Politi/mtbfl énetifoirniso/er Bzitori Istvzin elsfi belytartdscigci/yoz (I522-I523)
(Magyar Orszagos Levéltar Kiadvanyai II. Forraskiadvanyok 50) Budapest 2010, 44-45, 11. 23. Az 0st-
romra lasd: WENZEL GUSZTAV, Mczrino Smzuto vilzig/er67zz7<’5Zjzi7/Mk Mdgymrorszoigot illetfi tzzd6sz't(ism' III,
Magyar TT 25 (187 8) 269-271; THALL00zY LAJ0s-HODINKA ANTAL (kiad.), Molgyzzrovavzcig meIIe%tm‘t0—
7mi7zyzzz'mzIe 0/elevéltém I. A /aorvzit vég/yelyek olelevéltzim I: 1490-1527, Buda.pest 1903, 138. 143. 149-152, 11.
84. 89. 94-95. Szeptemberben a térék mar tamadasokat is vezetett innen: u0., 198-203, 11. 118-119.
Scardona eleste utan a papa Velencét a Varos VissZa.f0gla.1asaban Valé részvételre szélftotta felz ASV
A.A. I-XVIII, n. 1440 és 1442; ARTNER, 1Wz1gym«'or5zcig mint Ll nyugatz'/ce7'eszte"rzy 7m’Zve1(5’cZé5 véd6’baist)/dja,
160-161 és 162-164, 11. 126 és 128.

36 Torquatus Janos ban Niklas Graf zu Salmtél 1000 gyalogost kért, melyet azonban az osztrak
gréf nem tud0tt teljesiteniz THALLGCZY-HODINKA, A /aorwit vég/yelyek oklevéltcim, 162-163 és 169-172, 11.
100 és 105, valamint C. TéTH, P0[Z'tl'k(ltf)"I‘t€’7’l€Z“If0‘7"7‘éI.S‘0k, 100-101, 11. 85. E1161 Izisd meg: i.m., 151-152, 11.
95. Az 0str0mr01: VVENZEL, .Mzm'n0 Szmuto, III, 271. A Velenceiek rnegtiltottak a spalatéiaknak, hogy
segitsék az ostromlottak-at: OVARY L1POT, A Magyar Tad. A/ezldémizz Tiwténelmi Bizottscigciim/6 0/ele-
vél—mcisoZzztzzz' I, Budapest 1890, 266, n. 1163; BALOGH ISTVAN, Velencei diplomami/e _IV[tlg)/tz7"07"5z¢ig7‘6I
(I500-I526), Szeged 1929, XLV; ezenkiviil ugyanerrfil szamol be H. Lajos kiraly I. Zsigmond 1e11gye1ki—
ralynak, Actzz Tomiczkzmz VII, Posnaniae 1857, 6-7, 11. 5 es 7. Lasd meg: MARGAI.1Ts EDE, Horwit t()'rte’—
nelmi 7'epe1*t0'Vium I, Budapest 1900, 342; ARTNER, Mzlgyzzi/07/szzig és dz Apostali Szemfszé/e viszonya, 73;
illetve C. TOTH, Polit/eatb'rté1zetifo1'wi50Ie, 137-138, 11. 121.
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rok fenyegetés daczira nem a Vérakhoz Vagy a V2irvéd6khoz jutott, hanem a zenggi
kapitényok sajét ,,l<asszaijul<at” gyarapitottzik Vele.37 VII. Kelemen - aki ponti-
fikétusa alatt tobbszor kiemelten hangsfilyozta a V211 témogatésénak fontosség2it38
-pzipzivzi Vzilasztzisa utzin, 1524 februzir Végén a Magyarorszégra Visszatér639 Gio-
vanni Anton1o Burgio nunclusnak feladatul adta, hogy ezt a botrzinyos esetet V1ZS-
geilja ki és a megmaradt gabonét, Valamint az azért kapott pénzt szerezze Vissza.4°

A pépai Vizsgzilat indulésakor ugyanis iijabb torok csapatok érkeztek Klissza alé:
Musztafa pasa csapatai ostrom alé Vették a Vérat, igy a Vzir Véd6i fijfent a pépéhoz
fordultak segitségértfl‘ AZ emlitett Visszaélések szerencsére nem jelentették a segé—
lyek elapadzisét, viszont nagyobb ovatosszigra intették a MediCi—p2ip2it. 1524. febru—
zir 2o—2’1n a Vér Védo’inel< levelére Vélaszolva egy Romagnzibol indulo szeillitmeinnyal
biztatta 6ket, melynek elosztzisait megbizottja fogja lebonyolitaniflz

A pépa Veilasztésa régi, bevzilt diplomatzijeira, Thomas Niger scardonai p1'isp('jl<-
re esett.43 O scardonai piispoki jovedelmeit szinte zillandé tzivolléte miatt nehezen

37 VI. Adorjén pépa 1523. jfinius 17-i lconzisztoriumon Frangepzin Kristofnak n1eg1’gé.rt.e., hogy tai-
mogatja Zengg véros Védelmét, leisd erre: TUSOR PETER-NEMES GABOR, (lomistomzliaz Document»;
Pontzficzkz de Regnis Sacme Coromze Hzmgm/'z'ae (I426-1605) (CVH 1/7), Budapest-Roma 2011, 46, 11. 4o.
Laisd még: ODORICUS RAYNALDUS, Ammles eccZe5z'olstz'cz' clemto et zzcczmzte excmi XXXI, Parisiis 1887, 1523,
11. 119 és POPESCU, Die Stellzmg des Papstt/mms, 2o. Ezt :1 segélyszéllitményt VII. Kele-men lcésfihb is
megemlitette, V6. 1526. februzir 9—ei brévéjét V. Kéroly csziszzirhoz, ASV Arm. XLIV, VOl. 9, fol.
4211*-42212; illetve ASV Arm. XLIV, vol. 9, fol. 4237-42472, kiadvaz BALAN, Momzmenm meculi XVI,
213-216, 11. 164. - A horvét Végvidék gabonaellétziszit Ferdinénd osztrék f6he1ceg is orvosolni szerette
volna: 1522 februérjéban nagyohb mennyiségfi gabonakészlet felhalmozéséra alkalmas hely felkutaté—
szira adott utasitést. THALLoczY-HODINKA, A /aorwit vég/aelye/e 0/elevéltcim, 44-45, 11. 39.

38 A Vzir segélyezését kiemelt feladatként emliti 3 kiilfoldi uralkodéknak Magyarorszzig 111egsegi—
téséért. kiildott levelében. Err6| lésd: 1526. februsir 9. V. Kéroly csészérhoz, ASV Arm. XLIV, vol. 9,
fol. 4217/-42212 és ASV Arm. XLIV, VOl. 9, fol. 4231”-42472, kiadva: BALAN, ZV[07zzm1e7/zm scleculi XVI,
213-216, n. 164.

39 VII. Kelemen pépévé Vzilasztzisakor Vio biboros Roméba kiildte Burgiét, hogy az Iij pzipzit té.jé—
koztassa a niagyarorszégi helyzetrél. észentsége. 1524. januér 22-én értesitette Tommaso Vio biborost,
a lekoszonfi legzitust, H. Lajos magyar kirzilyt és magét Burgiét, hogy Visszakiildi Magyaro1'szég1'a.
(ASV Arm. XL, Vol. 8, fol. 231-257), 11. 45-47; a H. Lajoshoz frott kiadvaz PRAY, Epi1‘t0laep1”ocemm, I,
166-169, 11. 71.) FRAKNOI, Reloltioizes omtommz p072tzfi'cz'0mm, XCV; Magyarorszeig és a romai Szentszék,
1L 333-334-

4" 1524. februér 2o. Zengg Véroszihoz, ASV Arm. XL, vol. 8, fol. 39272, n. 73, kiadva: PRAY, Epist0—
lae procerum, I, 174-175, 11. 75. E1161 lésd még: FRAKNGI, Magyarorszdg 6'5 51 rémzzi Szentszé/e, H, 339;
MARGALITS, Repertérium, I, 347.

4‘ A spalatéiak jelentették Velencének, hogy Mehmet bég és Musztafa pasa 500 lovassal és IOOO
gyalogossal érkeztek Klissza alé, WENZEL, Mom}/10 Somuto, III, 3o4-3o7. A sereg széma niérciusra nizir
3ooo—re duzzadt, i.m., 308-309. — A velenceiek el61‘e jelezték 21 torok sereg jovetelét, de a segitség ezf1t—
tal is elmaradt: OVARY, A 1WTA 0/elevél—mzisolzztm', 269, 11. 1176-1177.

42 1524. februzir 2o. ASV Arm. XL, Vol. 8, fol. 397/72, 11. 74.
43 Eletére lésd: KERUBIN 8EGV1(:, Obmmz Kliszz i zczsluge 5p[z'c’zmiml Tome C7"7’liCd (Nzgm) u pismu

Klemenm VIIgod.1525, Arhivski Vjesnik 7 (1937) 35-41; HENRICUS D_AMIANUS VVOJTYSKA, Acm Numi-
cztume Poloniae H: Zzzcl7zWz'as Fe1'1*e'm"i (I519-1521) et mmtii minores (1522-I553), Romae 1992, XI-XII;
STANKO ]os11> 8KUNcA, Toma Niger /\/I’/*c'V2°c’. Diplomat 2°/aztmzmzkt, Radovi Zavoda za povijesne znanosti
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tudta élvezni, nem is beszélve arrél, hogy mér a szék elfoglal2’1sa44 is 212 akkori Ve-
lencei dozse, Antonio Grimani ellenéllziséba iitkozott. 1522/23-as években a magyar
és lengyel udvarban teljesitett nunciusi sz0lg:ilatot,45 ez idé’ alatt pedig egy sebe-
nicoi klerikus - természetesen Velencei tzimogateissal — elfoglalta scardonai piispoki
jovedelmeit, a diplomata csak 21 Salem Romano; Rom itélete és VII. Kelemen p2ip2i—
nak Andrea Gritti Velencei dézséhoz irott levele alapjén kaphatta Vissza 6l<et.45
Csekély f6papi jovedelmeit magyarorszaigi javadalommal is kiegészithette, hiszen
- minden bizonnyal magyarorszégi diploméciai ténykedése elismeréseképp — Szat-
méri Gyorgy esztergomi érsek kanonoki stallumot és a szentgyorgymezei pre-
postségot adomzinyozta neki.47

Thomas Niger els6 feladata az oszmzinok éltal korbezzirt Klisszziba Valo bejutés
Volt. A nunciusnak egy némi élelemmel és fegyverrel megrakott hajoval sikeriilt
kicseleznie az ostromlékat, igy nemcsak a se élyek szétosztziséban, hanem 21 Véde-
kezés irényitésziban is kozrem1’ikodhetett.48 Aprilis elején Torquatus bzin mér a Vér
felmentésére késziilt, de Végiil is éprilis 1o—é11 ismét Krusics Péter zenggi kapitsiny
Volt az, aki 1500 f6s felme11t6 serege élén felszabaditotta 6ket.49 Niger piispok ki'1l—

HAZU u Zadru 43 (2001) 255-273, diploméciai szereplésére 259-266. Lzisd még ezenkiviil: TUsoR-
NEMES, C07Z5iSt0ViLlli(l Documenm Pomzficia, 33-34 és 40-41, 11. 23 és 32.

44 Az 1520. januér 11—ei konzisztoriumon pépai relécié révén keriilt 21 scardonai piispoki székre:
ASV Archivio Concistoriale, Acta Vicecancellarii, Vol. 2, fol. 1382;; HC III, 294; a l<inevezésr6l értesfté’
brévez §KUNcA, Toma Niger, 271.

45 E kovetségérél lésd: WoJTYs1{A, Arm Nuntiatume Polomfl e II, XXXIX—XL és 137-147, Vala111i11t
81<UNCA, Toma Nzger, 264-265. Brodarics I. Zsigmond lengyel kirélyhoz 1523. december 15—é11 irott le-
Velében azt irja, hogy Niger Rémziba érkezett. Acta Tomicimm VI, Posnaniae 1857, 348, 11. 314; err6l lésd
még: FRAKN61, Mag)/oworszzig és Ll 7*67mzi Szentszé/e, II, 333.

46 1524. februzir 20. ASV Arm. XL, vol. 6, fol. 135171, 11. 182, mzisolataz ASV Arm. XXXIX, vol.
44, fol. 26712-27912, 11. 182. A2 ajzinlélevelek tanfisaiga szerint Burgio nunciusnak Magyarorszzigra Valo
utazésa kozben Velencében tzirgyalnia kellett Andrea Gritti dozséval, a tzirgyaléson Valoszinfi legez az
iigy is széba keriilt (1524. februeir 2o. ASV Arm. XL, Vol. 6, fol. 1317; 11. 174; mésolata: ASV Arm.
XXXIX, vol. 44, fol. 2627", 11. 174; kiadva: FRAKN61, Magyzzrorszdg és cl 7/‘émazi Szentszé/e, II, 339, 1081. j.,
pm*tim.). Ez figyben a peipa 1’rt Tommaso Campeggio Velencei nunciushoz is: ASV Arm. XL, Vol. 6, fol.
1317‘, 11. 173; mésolata: ASV Arm. XXXIX, vol. 44, fol. 2617), 11. 173.

47 1524. februzir 23. Szatmziri Gyorgy esztergomi érsekhez: ASV Arm. XL, Vol. 6, fol. 13817;, n.
189; Inésolataz ASV Arm. XXXIX, Vol. 44, fol. 28472-2857), 11. 188; kiadvaz THEINER, Vetem moimmema
/7z'.s't0rz'ca Hungm*zkm¢ mcmm illu.s'tmntz°a, II, 634, 11. 827. - A Roméban magyar koveti feladatokat ellété
Francesco Marsupini szolgélatait is kanonoki javadalommal ,,hél2ilt2ik meg”, err6ll2'1sd példziulz Relatio-
nes omtorumpontflciomm, 154-158, 11. 44, 157; 299-303, 11. 77, 302; 310-317, 11. 81, 316.

48 I/VENZEL, zwmino Smzuto, III, 310; IVIARGALITS, Repertévdum, I, 351. - Niger piispok lelkesito’ szavai
meg 1525 ol<t6berébe11 is a lclisszaiak f1'ile”be11 csengtek (ASV Segr. Stato, Principi, VOl. 3, fol. 3097/"U, kiadva:
BESSENYEI, Lettere di p7'inczj)z', 116-119, 11. XVI/1, 117). Felmeriil a forrésokban tovzibbé egy bizonyos Simon
presbiter, aki 21 Vér ostroma alatt segithette lelkesit6 munlceijeit (1526. janueir 30. Krusics Péter VII. Kelemen
pzipzinak, ASV Segr. Stato, Principi, Vol. 1, fol. 83772, kiadva: BESSENYEI, Lettere di p7*z'71cz'pz', 66, n. X11/4.)

49 THALL6czY-I IODINKA, A /yorvdt vég/aelyele 0/elevéltzim, 288-289, 11. 183. - VVENZEL, Mzzrino Samzto,
III, 311; MARGALITS, Repert6*rz’um, I, 351; ARTNER, /\/Iagym/‘orszzig 65 az Apostoli Szentszé/z viszonyct, 78.
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detését teljesitve majusban indult vissza Velencén5° at Romaba, ahol szeptember
23-an a papai konzisztoriumon szamolt be Klissza megVédésér6l.5' Valoszinfileg si-
keres kiildetése is kozrejatszott abban, hogy 1524 szeptemberében VII. Kelemen
traui piispokké nevezte ki,52 oktoberben pedig mar 1'1jra kovetségbe kiildte, és ismét
a horvat végekre kiildott segélyek elosztasaval bizta meg.53

Klissza h6s Véd6i, Krusics Peter és Orlovcsics Gergely zenggi kapitanyok a Var
felmentésének iiriigyén meggondolatlansagukkal tortek borsot a szentszéki diplo-
macia orra ala. A papa II. Lajosnak levélben szamolt be, hogy Marco Foscaritol, a
Szentszékhez kiildott velencei l<oVett6l értesiilt arrol, hogy az 1524. év aprilisziban
a zenggiek a zarai kil<ot6ben egy torok hajot elfoglaltak, és azt Zenggbe Vitték. II.
Szulejman szultan azonban a karok megtéritését Andrea Gritti Velencei dozsétol
kovetelte, mivel Zara Velencei fennhatosag alatt Volt. Az egyhzizféi arra kérte Lajos
kiralyt, hogy rendelje el a zenggieknek a hajé Visszaszolgaltatasat, nehogy a toro-
kok szamara ez okot adjon a haboriira, amire az id6t Romaban akkor nem lattak al-
kalmasnak.54 Az iigy kényes Volta miatt Kelemen papa nunciusat, Burgiot is a szo—
kottnal nagyobb koriiltekintésre l<érte.55 A magyar udvart és Burgiot az esetro’l
mar korabban tajékoztatta Vincenzo Guidotto Budan tartozkodo Velencei l<oVet,56
aki kijelentette, hogy a négy fogsagba esett torok keresked6 esete az allando segit—

5° 1524. majus 1o—é11 Velencéhen van: WENZEL, Zl/[zzm/20 Somuto, III, 311; idézi meg Relzztionex omin-
mmpoyztzficiorzmz, XCIV. — Klissza felmentése utan a Velenceiek attol féltek, hogy a scardonai piispok egy—
hazmegyéje felmentésére fogja majd vezetni a felme11t6 sereget, ez a félelem végijl indokolatlannak
bizonyult. OVARY, A .MTA 0/eleve’l—mcisolzztczz', 270, 11. 1180. és VVENZEL, .ZWm'n0 Szmuto, III, 316-317.

5' TUsoR—NEMEs, Conszstorialioz Doczmzenm P07/ztifz'cz'oz, 52, 11. 52.
52 1524. szeptember 5. Thomas Niger traui piispokhoz, ASV Arm. XL, vol. 8, fol. 207172, 11. 347.

A papa a ki11eVezésr6l ugyanezen a napon Andrea. Gritti Velencei dézsét is értesftette, ASV Arm. XL, Vol.
8, fol. 205771, 11. 345. Thomas Niger propoziciojara Csak a level kelte utan egy héttel, szeptember 12-i ko11-
zisztériumon keriilt sor, a reléciét maga a papa Végezte. A kinevezést addigi javadalmai megta1tasaVal11yer—
te el, bar err6l a bréve nem tesz emlitést, ASV Arch. Concist., Acta Viceca11c., Vol. 3, fol. 4971; HC III, 316.

53 1524. oktéber 13—an kelt menlevele: ASV Arm. XL, VOl. 8, fol. 259772, 11. 448. A Frangepan csa—
ladhoz érkezésérfil irott levele: 1524. oktober 14. Frangepan Bernathoz és fiaihoz, Valamint Frangepan
Matyashoz e’s Gyorgyhoz, ASV Arm. XL, VOI. 8, fol. 262722, 11. 454. — Thomas Niger 1525j1’111iusaban
lemondott traui pfispokségérfil unokaoccse, Christophorus javara. 1525. j1i11ius 9. MOL Diplomatikai
Fényképtar 219 362; kiadvaz §EGV1é, Tome Crniczz, 40-41. (A2 oklevél digitalis felvételéért és a cikk is-
meretéért Racz Gyorgynek tartozom koszonettel.) A ki11evezés1o’l lasd meg: HC III, 316; illetve ASV
Arm. XL, VOl. 19, fol. 231-24‘/A: — Még ebben a honapban fijabb diplomaciai megbfzatast kapott a papa-
tol, melyrfil VII. Kelemen a Velencei dozsét is értesitette. 1525. j1'111ius 25. ASV Arm. XL, VOI. 9, fol.
3791*-v, n. 450; masolata: ASV Arm. XXXIX, Vol. 45, fol. 58977), n. 428.

54 1524. november 13. ASV Arm. XL, VOI. 7, fol. 16077), 11. 590; masolata: ASV Arm. XXXIX, VOI.
44, fol. 865r—866'r, 11. 569; kiadVa:THE1NER, Vetem momzmenm /aistorica H:/mgariam sacmm zllustmntzkz,
II, 640, 11. 836.

55 1524. 11oVember 13. ASV Arm. XL, VOI. 7, fol. 158112, 11. 586; masolataz ASV Arm. XXXIX, Vol.
44, fol. 8627112, 11. 564.

56 1524. oktober 5—é11 tett panaszt ez iigyhen a velencei kovet II. Lajosnak, OVARY, A MT/1 0/ele-
vél—mcis0lctmz', 271, n. 1191.
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ségre szorulo Klissza helyzetét is Veszélyeztetheti.57 Bar a torok rabok szabadon en-
gedése még 1525 oktéberéig Varatott magara, az eset a tovabbiakban komoly diplo-
maciai kovetkezményekkel nem jart.58

Klissza ellzitasa azonban tovabbra is akadoz0tt,59 emiatt a Var Véd6i f0lyamat0—
san ostromoltak a Szentszéket fljabb és fijabb kérésekkel. Torok Mihaly fokapitany
mar januar 6—an kelt levelében a papa gondoskodasat kérte,6° Krusics Peter kapi—
tany, Valamint Sebessy Ferenc és Nagy Gergely, a klisszai gyalogosok kapitanyai a
zsold elmaradasa miatt panaszkodtak a pap2’1n:il.5 ' Krusics kapitany - aki személye-
sen is jart Rémziban, hogy a Szentatyanak beszzimoljon a Var helyzetérfil - és a
klisszaiak ez év oktéberében Iijabb két levelet kiildtek a papanak, melyekben siral—
mas allapotrol szamoltak be: Lajos kiraly — amiota az altala kiildott zsoldot rablok
elragadtak - pénzt nem ad, a var ve’d6i éheznek és sokan szét is széledtekf”

A kapitany altal leirt tarthatatlan helyzet orvoslasara Kelemen papa 1525 no-
Vemberében gabonat, Valamint agyukat, lo’szert és 4000 aranyat63 is kiildott a var-
nak, melynek szétosztaszit egy familiarisara, Leonardo Cresciora b1’zta.64 A biztos
kiildését Burgio nuncius is javasolta az egyhazfonek, emlékeztetve 6t arra, hogy

57 Relzztiones omtommz p07ztzfz'cz'o7"'zmz, 56-60, 11. 18, 59; MARGALITS, Repe7*t6rz'm7z, I, 351.
58 Relmfiones omtorum p0m‘zfici02'um, 88-92, 11. 29, 91; 116-121, 11. 35, 120; 267-271, 11. 68, 269.

Guidotto 1524. december 10—én, majd a l<('jvetkez6 év februar 6—2in Szalkai Lziszlo esztergomi érseknél
és Burgio nunciusnél is kozbenjért az iigy érdekében. ()VARY, A [VITA 0/eleve'l—7mis0lzzmz', 272-273, 11. 1196
és 1200.

59 1524 decemberében Statileo Janos felséiorsi prépost kérte Guidotto koveten keresztiil, hogy a
klisszaiaknak e’lelmiszer—sza]l1’tm2’myt kiildhessen. OVARY, A MTA 0/elevéZ—7mis0latozi, 272, 11. 1197.

60 1525. januar 6. ASV Segr. Stato, Principi VOl. 3, fol. 137*v, kiadvaz BESSENYEI, Lette7*e tli p7'i7zcz'pz',
46-47, 11. VI/I.

6‘ Krusics Péter 1525. aprilis 11—én (ASV Segr. Stato, Principi, vol. 3, fol. 89272, kiadva: THEINER,
Wtem mrmmnenm /aistorzm Hungm/221772 mcmm z'[lmtmnz‘1'oz, H, 649- 650, 11. 849, regesztaja: TUSOR, Feje—
delmifbrwis/efizlés, 118, n. 9.) és aprilis 19—én (ASV Segr. Stato, Principi, VOl. 3, fol. 101772, kiadvaz BEssE—
NYEI, Lettere di p7‘z'ncz'pz', 58-59, 11. XII/1.) is irt levelet, Sebessy és Nagy kapitanyok aprilis 11—én kelt
levelét lasd: ASV Segr. Stato, Principi, VOl. 3, fol. 88721, kiadva: THEINER, Vetem momzmenm l7z'5t07‘z'czz
Hmizgzzi/‘mm mcmm zllustmntia, II, 650, n. 850, regesztaja: TUs0R, Fsjedelmiforwis/eb'zlés, 118, n. 8.

62 ASV Segr. Stato, Principi, Vol. 3, F01. 3071?), kiadvaz BESSENYEI, Lettere dz’ prz'ncz'pz', 60-63, 11.
X11/2. Vala1nint ASV Segr. Stato, Principi, VOl. 3, fol. 3097/v, kiadvaz BESSENYEI, Lettere di p7*z'7zcz'pz',
116-119, 11. XVI/I. A var megseg1’tését II. Lajos is kiilon kérte: ASV A.A. I—XVIH, n. 2538; kiadvaz
ARTNER, zwagyrworszcig mint cl nyugmfi /eeresztény mz’[velé’cle’s védfibaistyzija, 174-176, 11. I35, 175. Lésd ezek—
r6l: MARGALITS, Reperté-rz'mn, I, 358; ARTNER, ZWagym'o7:s'zzig és dz Apostoli Sze7zt.s‘zé/e viszonya, 88. - Az
uralkodé altal 1523 és I526 kozott Krusics Gergely és Orlovcsics Gergely zenggi kapitényok szamara
kifizetett osszegek jegyzékét lésd: MOL DL 26 308, kiadva: THALLoozY—H0D1NKA, A /aorwit vég/ye/ye/e
0/elevéltzim, 509-510, 11. 351.

63 A pontos osszeg Burgioneil szerepel: Relmfiones omtommz pmztzficiomm, 286-291, 11. 72, 288. A
Crescio altal Vitt 6sszeg1‘6l lasd meg: 1526. marcius 22. Ferdinand f6herceghez, ASV Arm. XLV, VOl. 9,
fol. 451772, kiadvaz BALAN, .7\/I(mumenm szzeculi XVI, 225-226, 11. 174.

64 Szolgalataiért az Apostoli Kamara havi 12 dukatot utalt ki neki: 1525. november 18. ASV A.A.
I-XVIII, n. 5049. - Crescio december 12—én Velencében volt, onnan indult Zenggbe, WENZEL, [Wari-
no Scmuto, III, 347.
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most is ugyanazok a zenggi kapitanyok feliigyelik Klisszat, akik az Adorjan papa
altal kiildijtt gabona elherdalasaért felelfisek V0ltak.55 AZ anyagiak mellett a papa
lelki hatalmaval is tamogatta a tbréik elleni harcot, hiszen a Varak meger6sitését
épitfianyaggal vagy sajat munkajukkal segit6k szamara teljes bficsfit engedéIye—
zett.“

Krusics kapitany januar 30-2111 Rémaba kiildétt levele szerint - melyben ismét
anyagi gondjairél ir — Leonardo Crescio kivaléan Végezte rnunkajat,67 fgy n0Vem-
beri kiildetése utan 1526 februar elején ismét 6 tért VISSZ3..68 VII. Kelemen papa a
Cresciéval kiildétt ésszeget a megiiresedé’ javadalmak esetleges be nem téltésével
Vélte kiegésziteni, en1iatt commissarimara bizta a Dalmaciaban iiresedésben 1éV6k
kezelését is.59 Sajnos a zenggi esethez hasonléan Klisszaban is akadtak 01yan0k,
akik a segélyszallitmany megdézsmalasaval sajat anyagi helyzetfik jobbitasara Vete-
medtek, az egyhazfé’ ezért felhatalmazta Cresciét, hogy a kikéjzésités és az inter-
dictum eszkézével akadalyozza meg a lopasokat és szerezze Vissza az eltu1ajd0n1’t0tt
javakatfl"

Hasonlé eszkézékkel prébalta meg jobb belatasra birni Jozefith Ferenc zenggi
p1'isp0k7‘ az allandé pénziigyi gondokkal kiizdé’ zenggi kapitanyokat, Orlovcsics
Gergelyt és Krusics Pétert is, akik miatt a piispéjkség javainak fosztogatasaért
Zengg Varosara és az egyhazmegye tébb templomara intewlictumot mondott ki. A
Varos emiatt a papahoz fordult, aki a piispékijt a biintetés felfiiggesztésére ke’rte.72

65 Relcztiones omtorzmz pontzficiorum, 286-291, 11. 72, 287-288; idézi: FRAKN61, Mzzgyzzrorszoig és 11 76-
mm S2;em‘s2;e’/e, II, 384, 1225. j. és ARTNER, Mozgyzziro/rszzig éy dz Apostoli Szemwzé/e viszonyzz, 89. - A VeIe11ce-
iek figy tudtak, hogy a zenggi kapitanyokat Szalkai Laszlé gyamisitotta meg a papai segélyek
eltulajdonitasaval, err6’1lasd:MARGAL1Ts, Reperto’m'um, I, 363. - Burgio jél ismerte Cresciét és egy he-
lyiitt jébaratjanak (,,mio 170720 clmico”) mondja, Relmfz'071ze5 omtorum p07ztificz'07'um, 382-387, 11. 99, 382.

66 1525. november 15. ASV A.A. I-XVIII, 11. 5047.
67 ASV Segr. Stato, Principi, V01. 1, F0]. 75'/'-7612, kiadva: BESSENYEI, Lettere di prz'ncz'pz', 62-65, 11.

X11/3, 63.
68 Relzztiones omtov/zmz pom‘zfici0'rm7z, 320-323, 11. 83, 322.
69 1526. februar 18. ASV A.A. I-XVIII, 11. 5051; masolata: ASV Arm. XXXIX, V01. 46, fol. 124rv,

kiadva: THEINER, Vetem mommzemfa S[6lZ)()7/‘M771 mefl diomzlium,I, 591, 11. 807.
7" 1526. aprilis 7. ASV A.A. I—XVIII, 11. 5052-5053; kiadva: THEINER, Vetem monumenm Slawomm

meridioimlium, I, 591-592, 11. 808. - A helyzet Visszassagzira utal, hogy Crescio 1526 majusaban
Burgiétél kért segftséget a segély, tébbek kéjzétt a 4000 dukat elosztasat iI1et6en. A nuncius felajan]0t—
ta, hogy a Var ellatashoz sziikséges dolgokrél listét készit, és azt is kijelentette, hogy Lajos kiraly a
pénzt 111i11de11képp a Varban szolgaié katonak zsoldjara kéltené. R€l6lti07’l6.S‘ omtomm pontzficiomm,
382-387, 11. 99, 382. (A széveg értelmezésében 11y1'1jt0tt segitségért Paal Zsuzsannanak tartozom k0sz0—
nettel.)

7‘ 1522 aprilisaban a mirnbergi birodalmi gyfilésen az egyik magyar kiivetként jelent meg (K0-
SARY, Mzzgyzzr /ezTilp0lz'tz’/at, 128.), 1523-ban kiralyi titkar és II. Lajos kévete Raguzaban (GELCICH J0-
ZSEF—THALLéCZY LAJOS, Rczguza és Magym/'orszzig c'fs.vze/eb'tteté.vez'nek 0/elevéltoim, Budapest 1887, 683-684,
11. 438-440). A pfispékét a mohacsi csata utan Ferdinand kiraly és Frangepan Kristéf mellett talaljuk,
err6l lasd: IVAN KUKULJEVIC, Acm Croolticol. Listme Hrvzzts/ee I, Zagreb 1863, 215-218 és 219-227, 11. 215 és
217-220; THALL6czY-HODINKA, A /907/‘wit vég/aelye/e 0/elevéltzim, 618-620, 651-652, 11. 471, 503.

72 1526. augusztus 7. ASV Arm. XL, V01. 12, F0]. 72rrv, 11. 413.
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Orlovcsics és Krusics Viszont nem Voltak ilyen tapintatosak, és sajat maguk Vették
kézbe a probléma megoldasat. Hogy a piispokot meggy6zzék, felfegyverkezve a
székesegyhazba mentek és a fopasztort kis hijén agyonverték, aki alig tudott elrne-
nekiilni. AZ egyhazffi a helyzet sfilyossziga miatt a kinos iigy elsimitaszit augusztus
3o—an kelt brévéjében Szalkai Laszlé esztergonii érsekre bizta, nem tudva, hogy a
f6pap a levél keltekor mar nem Volt az él6k soraban.73

Zengg és Klissza mellett a Szentszék a Frangepan csaladdal is igen intenziv kap-
csolatot tartott fenn. 1524. februar 2o—an Frangepan Bernatot — rniutan a horvat
f6f1r a papzinak a torok altal okozott karokrél és Veszteségekréil irt74 — biztositotta
arrol, hogy a segélynek szant gabonat mar Romagnaba kiildte, ahonnan a szall1't—
many hamarosan 1’1tnal< indul.75 A mindennapos torok betorések azonban a Fran-
gepan Csalad mindkét agat — mind a modrusit, mind szluinit76 — arra késztette,
hogy VII. Kelementéil nem sokkal késéibb Iijabb segftséget kérjenek, ezért kovetet
menesztettek hozza Buchuich Janos személyében. A Szentatya a segélyek mellett
nunciust is kiildott: Thomas Niger traui piispokot nemcsak a szallitmanyok elosz—
tésaval, hanem a tovabbi h6sies ellenzillasra Valo buzditzissal is n1egb1’zta.77 AZ oreg
Frangepan Bernat a papa segftségét 1525. februar 2o—2in irott levelében megl<oszon-
te, csaladjat és hirtokait pedig az Apostoli Szentszék oltalma ala helyezte.78 Nem
sokkal késobb fia, Kristof is megismételte atyja kérését.79

Nerncsak a klisszaiak, a zenggi kapitanyok és a Frangepzinok kérték a papa se-
gitségét. I525 jfiniusaban a horvat nemesség — éliikon Torquatus Janos ban és
Blagay Istvan — Sturlich Miklos domonkos szerzetes személyében kovetet menesz-

73 I526. augusztus 30. ASV Arm. XL, VOl. 12, fol. 967, n. 448; regesztaja: KOLLANYI, Regemi/e (1 r0’-
flmi és zz pzzr7mzz' levéltcim/ebél, 314. A2 iigyrfil értesitette Burgio nunciust is: ASV Arm. XL, vol. 12, fol.
967', n. 447; regesztaja: uo., 314-315. Err6l lzisd még: WENZEL, /Vlomm Szmuto, III, 365; MARGALITS, Re-
perto“/‘ium, I, 375.

74 Frangepan Ferdinand panasza a segitség elmaradasérol és egyediil niaradasukrol: THALLc’)czY—
HODINKA, A /yorwit vég/yelyek oklevéltzim, 273, n. 169.

75 1524. februzir 2o. ASV Arm. XL, vol. 8, fol. 407/22, 11. 76. — \Ien1 tudni, hogy VII. Kelemen papa
a Klisszanak szant gabonaszallftmziny egy részét juttatta a Frangepanoknak, Vagy kiilon tétel1'(5lVan—e
itt szo.

76 Frangepan Bernét harom fia, Matyés, Ferdinand és Kristof koziil a levél keltekor mar csak ez
utéhhi kettfi élt. Frangepan Matyas és Gyorgy Frangepan Mihaly és Rozgonyi Borhala gyermekeként
a csalad figynevezett szluini agahoz tartoztak, mfg Berna’: a modrusihoz. VAJAV SzABoLcs, Spam}/01 /ei-
wilyo/e vére él Fmngepcinleszoi7"7mzz0tm/eI7/17¢, Turul 57 (1943) 22-27, ENGEL, Magyar Kdzép/com" Admftcir. K5-
zép/eori fl/ftlgj/£17” Geneozlégzkt, CD—ROM 2001, Frangepan 1-2. tabla.

77 I524. oktober I4. ASV Arm. XL, VOl. 8, fol. 26277), 11. 454; a. forrzist idézi: KENNETH M.
SETTON, T/ye Hzpzzcy and the Levant (1204-1571) III: T/ye Sixteent/9 Cemmjy to t/ye Rezgn offulius III, Phila-
delphia 1984, 246, 64

78 I525. februar 20. ASV Segr. Stato, Principi, VOl. 3, fol. 38772, 47172, kiadvaz BESSENNYEI, Lettere
a/'2' privizcipi, 48-51, 11. VIII/I. Leisd még erre: SETTON, T/ye Pdpclcy and the Levmzt, III, 244-245.

79 I525. augusztus 9. ASV Segr. Stato, Principi, vol. 3, fol. 226rv, kiadva: BESSENNYEI, Lettere di
principi, 76-77, 11. XIII/1.
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tett R6maba:3° VII. Kelemen szfikos lehet6ségei ellenére nekik is tamogatast
1'gé1't.8‘

AZ egyre fokozédo torok portyak az egyhazi intézmények mindennapi életét is
alapVet6en befolyasoltak, amelyre tobb példat is talalunk. Frangepan Ilona, Thurn
Gyorgy ozvegye, valamint Veje és lanya, Ungnad Janos és Thurn Annagz azzal a
kéréssel fordultak az egyhazffihoz, hogy a gyakori torok betorések miatt a szamo—
bori obszervans ferences szerzetesek szamara ne a néhai Thurn Gyorgyt6l kapott,
a Varos falain kiviil lévo’ mezei Szfiz Maria—templo1n mellett, hanem a Varos falain
beliil a Szent Anna templom mellett épithessenek re11dhazat.83 Frangepan Bernat
pedig ahhoz kérte a papa jovahagyasat, hogy a modrusi mezei Szfi z Maria—ten1p—
lom bficsfijat a hivek biztonsaga érdekében az ogulini Varaban lévo’ Szent Ber-
nat—templ0mba helyezhesse 2’1t.84

AZ 1525-i Szentévre egyrészt a Rémaban d1’1lo pestis, masrészt az allandé torok
fenyegetettség miatt a Magyar Kiralyag teriiletéréil kevesen tudtak az Grok Va-
rosba zarandokolni, ezért a papa — hogy lelkiek feletti hatalmaval is tamogassa az
oszmanok elleni harcot — nem fukarkodott a bucsuengedélyekkel. 1525 tavaszan
Frangepan Bernatnak engedte meg, hogy katonaival es alattvaloival egyiitt, akik a
torok ellen harcolnak, illetve oregségiik Vagy szegénységiik miatt Romaba zaran—
dokolni nem tudnak, jubileumi b1’1cs1it nyerhesse11el<.85 Frangepan Kristof kérésére
pedig hozzajarult, hogy 6 es azon katonai, akik a fehér kereszt jelét a melliikon Vi-
selve a legkozelebbi, torokok ellen Vezetett hadjarataban Vele egyiitt kiizdenek,

80 Blagay Istvanrél lasd: LUDWIG VON THALL6czY, Die Gesc/sic/ate der Gmfen van Blzzgrly, Wien
1898, 54. et pa.rsz'm; ENGEL: Gencalégia, Babonié (Blagaji).

8’ 1525. jfmius 20. ASV Arm. XL, vol. 9, fol. 3747/12, 11. 441; masolata: ASV Arm. XXXIX, VOl. 45,
fol. 58571-5867”, 11. 421; kiadva: THEINER, Vétem 77/l07lZt77167/lttl /az'.s'to7/‘ml Hiungmimiz .s'acmm z'l[u.s‘tmntz'a, II,
650-651, 11. 852. Idézi: MARGALITS, Repertérium, I, 361.

82 ENGEL, Genealégia, Frangepan 1. es 2. tabla. U11g11ad]:i110s 1523—ba11 Ferdinand f0'herceg étel<f0—
géja (THALLCSCZY LAJos—BARABAs SAMU, A Blzzgczy cmlcid 0/elevéltaim (Monumenta Hungariae Historica

dapest 1917, 114; Krzysztof Szydfowiec/ez' /ezmcellzir mzpléjzz 1523-1761, kiad. ZOMBoR1 IsTVAN—ERsz1«:G1
GEZA-BORONKAINE BELLUS IBOLYA (METEM Konyvek), Budapest 2004, 81. - Szamobor varosat
1513—ban II. Ulaszlé Frangepan Miklosnak és feleségének, Gersei Peté’ Erzsébetnek adomanyozza, en-
nek viszont Thurn Gyorgy ozvegye, Frangepan Ilona ellentmondott. MOL DL 33085. 38567. 38569;
kiadasuk: TH.ALL6c7.Y L.AJOS—BAR.ABAS SAMU, A Fmngepoin cmlzid 0/clevéltzim II (MHH 1/3 8) Budapest
1913, 286-289 és 293-293, 11. 284-285 és 287.

83 A papa engedélye: 1525. jfilius 4. MOL DF 232755. - A Szamobornal portyazo torok csapatokra
lasd: THALLGCZY-HODINKA, A /aorwit vég/aelye/6 0/elevélmm, 356, 11. 231. és 369, 11. 236.

84 1525. szeptember 24. ASV Arm. XL, VOl. 9, fol. 251772, 11. 298; masolata: ASV Arm. XXXIX,
VOl. 45, fol. 4261-4272", 11. 284.

85 1525. marcius 22. ASV Arm. XL, vol. 10, fol. 113772, 11. 135. A papa ezt megel0'z('$ nap, marcius
21—én kelt levelében mar kifejtette, hogy a bL’1cs1’1 iigyében pedig szivesen gyakorol kegyet: ASV Arm.
XLIV, vol. 9, fol. 164772, kiadva: BALAN, Mammzentzz saeculi XVI, 115, 11. 84. - Az 1524. december 24—i
konzisztériumon is széba keriilt a romai zarandoklat nélkiili jubileumi bficsfi megadasa Magyarorszag—
nak, amit II. Lajos kiraly nevében Campeggio bfboros kért, err0'l lasd: TUsoR-NEMES, Comistorizzlzkz
Documemra Pontzficzkt, 53-54, 11. 54.
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szintén szentévi biicsfiban részesiiljenek.“ 1526 aprilisaban a papa — részben klisszai
rnegbfzottja, Leonardo Crescio kérésére — tobb dalmat Varos, Valamint Poljica és
Bosznia tartomanyok hivei szamara a kijelolt templornokat felkeresvén teljes b1'1-
csfit engedélyezettf” AZ 21 horveit, aki mégis el tudott jutni Rémaba, a Szent Pe-
ter—bazilil<aban akzir ,,foldije'nek” is gyonhatott, hiszen Vrecheuie Andras Zagrab
egyhazrnegyei aldozopap a jubileumi évben ott teljesitett szolgalatot.38

FUGGELEK

I .
R677/Mt, I524. 0/etéber I4.

VII. Kelemen péipoz Fwmgepoin Bermit/9oz ésflai/aoz,
wlamint Fmngepdfi /1 Mtitypis/902 és Gyiirgy/ai)'z

Tudatja Veliik, hogy kovetiiktéil, Buchuich Jéinostol értesiilt arrol, hogy a torok portyak napr(3l—napra
nagyobb Veszélyt jelentenek Horvatorszag szamara, ezért Thomas Niger traui piispok személyében

nunciust kiild, akit a segélyek elosztasaval bizott meg, és tovabbi h6sies ellenallasra buzditja o'l<et.
(ASV Arm. XL, Vol. 8, fol. 262722, 11. 454 — comeptzts)

Comiti Bernardino et filiis de Fringepanibusa [.’]
Dilecte filii, salutem. Audivimus a dilecto filio Ioanne Buchuich, quem ad nos

rnisistis, non sine” animi nostri sollicitudine dominiurn Vestrum et totam istam
Croatie provinciam excursionibus Turcarum vexari et maius indies periculum
populis istis imminere continuo, etsi pro rebus arduis totius Christianitat[is]b
multum laboramus, pro nostro tamen pastorali officio ac paterno erga VOS amore,
qui semper pro nomine Christiano, Cnostra salutec contra immanissirnos host [es]d
VOSe fortiter gessistis, eum ad VOS remittere decrevimus, cui etiamf commisimus, ut
earn, quam potuimus in presentia, commeatus et munitionum copiam in is[ta]g
loca" traduci curet, ut iis precipue‘ subveniatur, qui Inaxirne eiusmodii indigent
auxilio, ad hoc etiam negotium mittimus Venerabilem fratrern Tho[1nam]k epi-
scopum Trugurien[sen1]1 tanquam nostrum et Sedis Apostolice nuntium, cui eum
comrneatum et munitiones pro sua prudentia distribu[en]dim ac dispensandi potes—

86 I525. szeptember 24. ASV Arm. XL, VOl. Io, fol. 3197/71, 11. 384. — Frangepzin Kristéfrél lasd: MAR-
GALITS, Repelrtév/z'um, I, 281-288.

87 1526. aprilis 8. ASV A.A. I—XVIII, n. 5055; fogalmazvanyaz ASV Arm. XL, Vol. 12, fol. 45r—46r,
n. 381. kiadvaz THEINER, I/Etem mommzenm Slavomm 77¢e7'idz'072alz'u77z, I, 592-593, n. 809. 1526. ziprilis 7. A
Leonardo Crescio papai familiarisnak adott gyéntatasi engedély: ASV A.A. I—XVHI, n. 5o54.

88 I525. oktober I0. Erdo'di Simon Albert zagrabi piispokhoz, ASV Arm. XL, Vol. 10, fol. 33417;, n.
402. I524 6szét6l Szondi Pal a romai magyar alpenitenciarius, Vrecheuie Andrast nem ismer a szakiro—
dalom, err6l és az I525. évi szentévrol lasd: MONAY FERENC, A 1/'0'7mzz' flzdgyar gyéntaté/e, Roma 1956,
59-60.
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tatem ac curam tradidimus, quem non dubitamus devotionibus vestris omninon
satisfacturum. Nos igitur, ut eumo ipsum anirnurn atque constantiam, queml’ pro
Vestro dorninio tutando et vita conservanda semper retinuistis, nunc etq pro
honore imprimis domini Dei retineatis, VOS in Co ipso hortamur, qui in omnibus
calamitatibus Vestris vobis propitius adesser dignabitur, siquid Vero in hac pastorali
Vigilia nostra presidii ad VOSI21bOI‘a1‘1t€S transmittere nos posse Viderimus, cum sese
offeret occasio, neque ullis sumptibus, neque diligentie parcemus, quominus per
nos Vestra patria gab incursu perfidorum hostium defendit possitf “de nostra"
propensa Voluntate idem episcopus nuntius noster copiosius Vobiscum loquetur,
cui fidem habebitis.“ Datum WRon1e die XIHI Octobris MDXXHII, anno prin1o.W

Simile. Georgio et Mathie Veglie Modrusieque [oz tergo:] 1524. Octobris XIIII.
Bernardino de Fringepanibus [.’]. Sirnile ut infra.
3 az utolso két szé mas kéz iraszival, a jobb fe1s6 sarokban: 375’, a szoveg mzisodik soraban a ‘sine’ sorkozi
beszfiras I I’ a lap jobb széle néhany betfi szélességben Ievagva I “C Iapszéli beszfiras I d Iasd a I’ jegyzetet I e
utana kihfizva: ‘ge’ I f a szo sorkozi beszfiras I g lasd a b jegyzetet I I‘ a szo Iapszéli beszfiras I 1 a szo sorkozi
beszfiras I Ia szo sorkozi beszliras I I‘ a szo sorkozi beszliras I I a szé javitva, eredetilegz ‘Tmgum'e1z[sem ]’ I m
lasd a I’ jegyzetet I 1‘ utana kihfizvaz ‘mm’ I " a szo sorkozi beszfiras I P a szo sorkozi beszfiras, eredetileg té—
Vesen: ‘qmzm’ I ‘I a szo sorkozi beszfiras I r a szo javftva, eredetileg: ‘ade-rit’ I H a sorkozokbe frt ‘oz’ és ‘[2’ be-
tfikkel a szavak sorrendje megvaltoztatva, eredetileg: ‘defemii possit ab incmzm peifidomm /aostium’ I t a
szo sorkozi beszfiras, alatta kihlizva: ‘tutmri’ I ‘H1 lapszéli besz1’11‘as I " utzina kihfizva: ‘/2116’ I W_W mas kéz
irasa, utolagos beszfiras a lap aljara

2 .

Rémoz, I525. szeptemlaer 24.
VII. Kelemen pdpcz Fmngepain Bermit/702

Kérésére a modrusi mezei Szfiz Maria—ten1pIon1nak el6dei altal adott bficsfijat — melyet a hivek a gya—
kori torok betorések miatt nem mernek felkeresni — azok biztonsaga érdekében az ogulini Var Szent

Ber112it—templom2iba helyezi zit.
(ASV Arm. XL, Vol. 9, fol. 251772, I1. 298 — c0mept.)89

Dilecto filio, nobili Viro, comiti Bernardino de Frangepanibus
Dilecte etc. Cum, sicut nobis nuper exponi fecisti, tu, tui subditi et alii

Christifideles, qui ad ecclesiam campestrern Sancte Marie non Ionge a civitate tua
Modrusie pro Consequendis illius indulgentiis pie confluere solebant, a certis annis
citra ob sevas et assiduas Christi hostium, Turcarum incursiones a pia eiusdem
ecclesie Visitatione deterreantur, supplicarique nobis curaveris, ut pro tua eorun—
demque Christifidelium devotione ac [se]curitate"‘ easdem indulgentias ab ecclesia
Sancte Marie predicta ad ecclesiarn Sancti Bernardini castri tui Ogholini durante
hoc metu transferre de benignitate apostolica dignaremur. Nos, qui tue et tuorum
subditorum pro Christi fide assidue pugnantium Virtuti ac pietati paterne fave-

89 I7. szazadi masolataz ASV Arm. XXXIX, Vol. 45, fol. 4267'—427r, n. 284.
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mus, ut debemus, preces easdem tuas pie duxirnus exaudiendas, itaque tuis precibus
inclinati de omnipotentis Dei misericordia omnes et singulas indulgentias ecclesie
Sancte Marie per Rornanos pontifices, predecessores nostros concessas ad eccle-
Siam Sancti Bernardini huiusmodi, quoad pacata Domini ira metus hostium cessa-
Verit, transferentes nobilitati tue ac universis et singulis Christifidelibus Vere
penitentibus et confessis dictam Sancti Bernardini ecclesiam e0 rnodo et for [m]ab ac
in die seu diebus, quibus ecclesiam Sancte Marie predictam Visitabant, Visitaturis,
ut easdem dicto metu durante indulgentias consequantur, quas dictam ecclesiam
Sancte Marie Visitando consequerentur, auctoritate apostolica tenore presentium
concedimus. Non obstantibus nostris super iubileo editis et aliis apostolicis consti-
tutionibus et ordinationibus ceterisque contrariis quibuscunque. Datum Rome etc.
die XXIIII Septembris 1525, anno 20?

V. I0[annes]. Vinckel
[4 terg0:] 24. Septembris 1525., anno 20 pro Bernadino comite de Frangepanibus.

Commutatio indulgentie de una ecclesia in aliam. 284
“‘ kiszakadva I '0 kiszakadva I C a Inasolatban utana lasd még: ‘Emmg[eli5]m’

3 .
Réma, 1525. november 15.

VII. Kelemen paipa Leonardo Crescio ppipctifozmiliciris/70z
Klissza varosanak és mas dahnaciai helyeknek térékbk elleni Védekezése segitése érdekében pénzt és
gabonat kiild, melynek szallftasat és szétosztasat rabizza. Azoknak a hiveknek, akik Vagy az emlftett

//helyek és kii16n('5sen Klissza Varosanak megerosftéséhez k6Vel, faval Vagy mas sziikséges dologgal,
esetleg sajat munkajukkal jarulnak hozza, teljes b1'1cs1'1t engedélyez. Meghagyja tovabba a c1'n1zettnek,

hogy amikor iinnepi misét mutat be, az ott jelenlévék 100 napi b1'1cs1’1ban részesiilnek.
(ASV A.A. I—XVIH, n. 504.7 — orzg.)

Clemens papa VHS.
Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Nuper desiderantes ciVita-

tem Clissiensem aliaque Dalmatie loca Turcis finitima et ab eis continue Vexata ab
ipsorum Turcarurn rabie et sevitia defendere ac partium illarum Christianis
populis de aliquo subsidio et commeatu providere, quo se facilius sustentare ac loca
illa tueri atque defendere possint, certam pecuniarum summam ac frurnenti
quantitatem aliaque pro defensione huiusmodi necessaria e0 mittere decrevimus
teque ad pecuniam et frurnentum huiusmodi ac alia necessaria conducendum seu
deportandurn ac, ubi et quando necessarium esse cognoveris, distribuendum et
dispensandum cornmissarium nostrum fecimus et deputavimus. Cun1 autem Chris-
tifideles illarum partiurn ad munitionem et reparationem dictorum locorurn et
presertirn dicte civitatis Clissiensis spiritualibus gratiis provocandi et invitandi sint
nosque id iustum et honestum esse censeamus et, ut illorum anime saluti per nos
consulatur, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus, qui ad repara-
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tionem et munitionem dictorum locorum et presertim dicte civitatis Clissiensis
calcem, ligna, lapides et alia necessaria obtulerint seu operas suas prestiterint usque
ad Valorem, de quo tibi Videtur, confessorem idoneum secularem aut cuiusvis
ordinis etiam mendicantium regularem, qui eis omnium suorum peccatorum, de
quibus corde contriti et ore confessi fuerint, sernel in Vita et in mortis articulo
plenariam indulgentiam et remissionem auctoritate nostra concedere Valeat, eli-
gendi, tibi Vero, Cum solemnem missam te in illis locis celebrate contigerit, omni-
bus illi interessentibus centum dies indulgentiarum largiendi licentiam et facul-
tatem tenore presentium concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus
quibuscunque. Datum Rome apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die XV.
Novembris MDXXV. Pontificatus nostri anno secundo.

Be [enedictus] electus Rauenn[ensis]‘1
[zz tergo]
Dilecto filio, Leonardo Crescio, commissario et familiari nostrob

3 sajat kezfi’ alairas I b a c1’mzést6l balra 1’1jl<oritartaln1il<iVor1at, jobbra Voros Viaszba nyomott p2ipaigy1’i-
rfispecsét nyoma

40

Roma, 1526. amgmztus 30.
VII. Kelemen ptiptl Sztll/em‘ Loiszlé esztergomi e'7‘se/e/yez

AZ egyhazféi is értesiilt Orlovcsics Gergely és Krusics Péter zenggi kapitanyok altal Jozefith Ferenc
zenggi piispok, a zenggi egyhazmegye jobbagyai és jovedelmei ellen elkovetett sérelmekr6l; a piispok
beszamolt. neki arrél, hogy az egyhazakra kimondott kikozositéssel csak jé Iitra akarta tér1’teni a kapi-
tanyokat, akik ezutan felfegyverkezve a székesegyhazban ratamadtak és alig tudott elmenekijlni.
Meghagyja tehat, hogy az érsek az emlitett piispok és kapitanyok kozott teremtsen békét és gor1dos—

IIkodjon a fopasztor és egyhaza kartalanftasarél is, b6vebben nunciusa, Giovanni Antonio Burgio szamol
majd be neki.

(ASV Arm. XL, VOl. I2, fol. 967, 11. 448 — regist7c)9°

Venerabilis fraterl Salutem etc. Arbitramur fraternitatem tuam pati, quas nos,
molestias intellexisse Venerabilem fratrema Franciscum episcopum Signien[sem],
dum colonos et proventus ad suam ecclesiam spectantes et ab iniquitatis filiis,
Gregorio Orhenzijch et Petro Crosich capitaneis sue diocesis indebite occupatos
humaniter repetit, etb ob denegationem illorum superbam interdictum in ecclesiis
suis apponit, ut hac saltem via durities illorum emollita ad debitam restitutionem
compelleretur, fuisse ab eisdem Capitaneis indigne ita et contumeliose habiturn, ut°
illis in ecclesiam Segnien[sem] cum magna armatorum manu convenientibusd et
percussorem sibi submittentibus egre servatus sit. Inde ad tue fraternitatis aucto-

9" Cseles Marton masolata: ELTE EKK Ms. Ab 50, VOl. XI, pag. 408-409; melynek fijabb kopiaja:
ELTE EKK Coll. Kapr. A, tom. XIV, fol. 505-506. Regesztaja: KOLLANYI, Regestzi/e él r67mzz' és él pzz1"77/mi
levéltzim/€176], 314.
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ritatem iustitiamque confugerit. Hec, Venerabilis frater, cum semper et ubique
impia et indigna sunt, episcopos, qui sanctorum apostolorum nomen et succes-
siones referunt, a suis presertim spiritualibus filiis et in Dei domibus, ecclesiis
Violari, tum hoc precipue tempore atque ex illis locis a nobis minime expectata
fueruntf Cum placanda nunc Dei ira sit ingruentibus hostibus, non in Violatione
sacrarum personarum et locorum irritanda. Quare speramus fraternitatem tuam
ex se ipsa suoque officio ac pietate, quam Deo et sacro ordini episcopali debet et
habet, illo episcopo in his opportune favisse et esse factururn. Tamen illam
hortamur in Domino eique amanter precipimus, ut eidem episcopo et ecclesie tam
insigniter Violatis satisfactionem canonicam per dominos capitaneos impendi acf
colonos et proventus ablatos, Si et prout iustitie fore cognoverit, restitui aucto—
ritate nostra cures et mandes et, ne huiusmodi zizania inimici operis seminata
aliquando repulluletur, ipsos episcopum et capitaneos gper concordiam et amorem
ducereg filiosque patri et pastori reconciliare studebis. In quo placebis tu quidem
nobis, qui pacem et indemnitatem dicti episcopi et eius ecclesie optamus, ut
debemus, utrum et officio et consuetudini tue nostreque hde tuah prestanti pietate
opinioni respondebis et rem exequeris Deo omnipotenti in primis acceptam, sicut
hec latius nuntius istic Vester tue fraternitati explicabit. Datum Rome die XXX3
Augusti 1526., 311110 30.

[f0]. 9671] 1526 11. 3. Augusti. Pro episcopo Signien[si] commendatitium archi-
episcopo Strigonien [si]
3 uténa egy szé kihflzva, mely nem olvashato I b a kézirathan tévesen: ‘at’ I C a szé sorkozi beszfirzis I d 3
kéziratban tévesenz ‘convemilaus’ I C 21 S26 javitva, eredeti alakja nem Vehet6 ki I "F utzina egy szé kihlizva,
mely nem olvashato I *3 Iapszéli beszlirzis I h’h sorkozi beszfirés
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A MAGYAR PUSPOKOK PAPAI MEGERc’3siTEsE
(KINEVEZESE) 1554—BEN

Bécsi levéltziri forrésok tiikrében

A kbzelmfiltban jelent meg 21 Collectcmea T/aticamz Hzmgczriae sorozat 6:156 0szt2i—
Iyénak hetedik kijtete, amely a pzipai konzisztériumok iratanyagziban fellelhetéi
magyar vonatkozésokat tartalmazza Tusor Péter és Nemes Gzibor szakszerfi k62-
zétételében.‘ Sajnos minden jel azt mutatja, hogy az iratmegmaradzis az oly gazdag
Vatikéni levéltér esetében sem egyenletes, és a 16. szézadbeli konzisztériumok iratai
csak részlegesen maradtak fenn, igy hiényoznak példziul a magyar piispijkfjk 1554-63
kinevezésére (meger6s1’tésére)Vonatkozé akték is. Ebben az esetben szerencsére a
bécsi Hcms—, Hof— zmd Smcztsmr/viz) és a Fz'mmz— mm’ Hof7emm1¢e7roz7rc/aiv iratai segitsé—
gével legalébb részben rekonstruélhaté a meger6s1’tés téjrténete, amire a k6Vetke—
z6kbe11 kisérletet is tesziink.

A mohzicsi csatziban piispékeit Vesztett, majd 21 polgzirhziborli és 21 reformzicié ziltal
szétzilzilt magyar katolikus egyhéz talp1‘a2i111't2is2ira 212 6136 komoly kisérlet csak 21 16.
szzizad derekén tijrtént meg. Ez Volt az az idé’, amikor a Buda elfoglalésa okozta sokk
hatészira a magyar, cseh és osztreik rendek készek Voltak egyfittm fikédnia Habs—
burg-uralkodé Vezetése alatt, és ez volt az az id6, amikor I. Ferdinzind figyelme na-
gyobb részét szentelte a magyarorszzigi helyzet rendezésére. A k61cs('5n6s egymésra-
utaltszig kényszere teremtette meg azt a kormzinyzati gyakorlatot, amelyben a nemesi
megyék és a kijzponti hatalom egyiitt tudtak mfikédni, amely egyfittm fikédéski-
sebb-nagyobb zéjkkenéikkel biztosftotta a magyarorszeigi téjréjk elleni védelmi rendszer
mfikédését. Nem Véletlen, hogy ekkor indult meg az a nagyszabeisfi reformkisérlet,
amelyet Oléh Miklés esztergomi érsek (1553-1568) Vezetett, és amely a magyar kat01i-
kus egyhziz teljes mérték1’i megfi jitzisait célozta. Ennek a meglijulzisi kfsérletnek az
egyik eleme, 6136 feltétele Volt 21 magyar piispéiki kar helyzetének rendezése, a pzipai
meger6s1’tések, pépai kinevezések megszerzése, amelyre 1554—ben keriilt sor.

A magyar piisptikék meger6sitése Szapolyai I. Jainos (1526-1540) és Habsburg I.
Ferdinénd (1526-1564) kett6s kirzilysziga idején meglehetésen nehézkessé Vélt, k1'i-
kjnésen a Szapolyai éltal kinevezett piispékbk esetében maradt el 21 pzipai meger6si-

I TUSOR PfiTER—NEMEs GABOR, C0fl .YiSt0’/‘iclllkl D0czm¢enm Pontzficzfl de Regnis Sctcme C07‘07l6l6 Hun-
gariole (1426-1605) (Collectanea Vaticana Hungariae 1/7): B11dapest—Réma 2011. — A tanulmény az
OTKA NN—82 307 sz. kutatési program keretében késziilt.
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tés. A kialakult Visszas helyzet rendezésére az 1538—ban megkétbtt Varadi béke ki-
nalt lehet6séget. III. Pal papa élt is a lehet6séggel és 1539-ben Janos kiraly altal
kinevezett 0t piispékét meger6sitett, méghozza Frangepan Ferencet az egri,
Statile0]an0st az erdélyi, Frater Gyérgyét a nagyvaradi, Barlabasjanost a csanadi,
Brodarics Istvant a vaci p1'isp<':')l<iszél<ben.2 A papai rneger6s1’tés ténye ugyan kelle—
rnetleniil érintette I. Ferdinandot, de kénytelen Volt elfogadni azt.

Néhany év miilva fijabb megerésitések Valtak sziikségessé az id6l<'c5zben bel<6-
Vetkezett elhalalozasok, illetve ennek nyoman tértént 1’1j kinevezések miatt. Ferdi-
nand mar 1549 januarjaban arrél irt Varday esztergomi érseknek és Olah Miklés
Valasztott egri piispéknek, hogy a magyar rendekkel k6t'0'tt egyezség értelmében
testvéréhez, V. Kziroly csaszarhoz fordult, hogy jarjon kézben a magyar piispékbk
meger6s1’tése iigyébenfi Az iigy azonban lassan haladhatott el6re, mert I. Ferdi-
nand 1549 nyaran kézvetleniil kérte a papatél az 1’1j piispblcék kinevezését, illetve
1neger6s1’tését. Az uralkodé III. Palhoz intézett levelében kifejezetten hivatkozott
arra, hogy az orszagban mar alig Van felszentelt piispék, Valamint utalt a magyar
f6pap0k nehéz anyagi helyzetére, és térék elleni Védelein kapcsan Vallalt terheiket
emlitve kérte bullaik ingyenes l<:iall1’tasat.4 A Inagyar piispéjkségek bet0'ltésér0’l
mar az 1'1j papa, III. Gyula papa déntétt az 1550. jfilius 4—én tartott k0nziszt6riu—
mon, amikor is hét magyar piispékét nevezett ki: Olah Miklést egri piispékke’,
Tompa Gyérgy glogovnicai prépostot pécsi piispékké, Bornemissza Palt Veszpré—
mi piispéjkké, Sbardellati Agostont Vaci piispékké, Thurzé Ferencet nyitrai p1'is-

2 TUs0R-NEMES, C07/zsisZ“07‘itllitt Documemtcz Pontzficzkz, 90-92; FRAKN(’)I VILM0s, A 7m1,g3/511*/emilg/i/eegy—
zlrijog Szz‘. Istwintél M12721; Te1"ézz'1iz'g, Budapest I895, 249-251.

3 I. Ferdinand levele a két inagyar piispéjkhéjz, Praga, 1549. januar 27. Osterreichisches Staatsarchiv,
Haus—, H0f— und Staatsarchiv (HHStA), Ungarische Akten (UA), Miscellanea, Fz. 431A, Konv. B,
f0l. 266-267. - Olah Miklés Valaszlevelében arra kérte az uralkodét, hogy kiilfjn levélben intse meg a
nyitrai (Thurzé Ferenc), a Veszprémi (Bornemissza Pal) piispéikét, illetve Balazst (talan Pétervaradi
Balazsrél Van szé?), hogy Végre szenteltessék inagukat pappa. Olah biiszkén irja, hogy 6 inaga a zenggi
piispék (Franz Josephith) kezéb6l két nap mlilva Veszi fel a nagyobb rendeket. 1549. februar 1. U0., FZ.
431A, Konv. B. f0l. 268-270. — Nem tudjuk, hogy Valéban megtértént-e az esemény. Olah els6 szent-
miséjét hosszas halogatas ut:in csak I552. februar 29—én mondta el. MATTHIAS BEL, Adpzmztus rm’
/yis‘t07/‘M772 HZ£7lgfl 7‘id6. Dec I—II, Posonii 1735-1746, 39-41, itt 41; Mommzenm ecclesidstictz tempom
fimovcztde in Hungmm religionis illustmntirz I521-I552 I-V, ed. VINCE BUNYITAY-RAJMUND RAPAICS-JA-
NOS KARACSONYI-]ézsE1~“ LUKCSICS, Budapest 1902-1912, V, 546-547. - Bornelnissza tudataban Volt,
hogy piispijki méltéseiga Iniatt fel kell szenteltetnie magat, legalzibbis ez deriil ki Varday Mihalyhoz inte-
zett, 1548. december 31-en Bécsb6l irt leVeléb6l: ,,Hic 77’MlieS2‘£l5‘ Vegicz elegit ct mm nowziizavit q’z1osd1z77z
episcopos, imfei" quay me quoquc ommimemvit clememfer, mmen pulzliczztio made electz'072is esse 71011 poterit zmte
fesmm Szmcti Geo1giz'p7/‘oxzme vemum77z cewis ex casibus. Factapztblicatione subito me mc7"i5z'11icz'ab0 etp1"z'772z'tzkzs'
C6[€]77”Ll]70 Dei czdjutorio, dd quay Domimltionem I/?3st7«'zzm cum domiml conjuge sud 50lem7zite7* z'nvz'tm'e”. Magyar
Orszagos Levéltar, Zichy csalad zsélyi levéltara (P 707), F2. 282 et Nb. Missiles, n. 11 075.

4 Ferdinand levele III. Pzilhoz, 1549. jlilius 6. Bécs (latin fogalinazvany). OStA HHStA Staaten—
abteilungen, Rom, Hofkorrespondenz, Kt. 2, Konv. 60, fol. 1-2. - A magyar rendek ktilén kérVény—
ben fordultak a papahoz a piispékségek csekély jévedellnére hivatkozva az annata—1nentes kinevezés
érdekében. Magyar rendek folyamodvanya, 1549. szeptember 8. R. KISS ISTVAN, A 77mgym'/7ely1fa7*t6m—
mics I. Fe-rdimind kowilmn és 1549-1551. évi leveles/cimyve, Budapest 1908, 152-153.
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ptikké, Zaberdini Meityés zégrébi kanonokot tinini piispékké, Gregorjénczi Pélt
zégrébi p1'isp0kké.5 A Ferdinénd és a magyar rendek éltal korébban kiilén a pépa fi-
gyelmébe ajénlott gyfiri piispdk, Ujlaky Ferenc nem szerepelt a meger6sitettek lis-
tzijén, 212 6 esetében Eubel szerint mzir 1550. jfinius 2-zin sor keriilt a pzipai kineVe-
zésre.5 Ugyanakkor a bfborosi l<0nziszt(’)rium ismét elhziritotta a magyar kirzily
aillitélagos kinevezési vagy bemutatzisi jogzit, Viszont ugyanakkor a magyar p1'isp('5—
kék nehéz helyzetére utalva, lemondtak 212 (333265 d1’jr01.7

Ezfi ttalnem kellett tiz évet vzirni arra hogy a magyar piispéiki székek betéltése
ismét aktuzilisszi Vziljon. 1553 és 1554 folyamén annyi veiltozzis tértént a magyar p1'is—
péki kar ésszetételében, hogy ismét szfikségessé Vzilt egy fijabb, kumulativ kineVe-
zés. Fréter Gyérgy meggyilkoltatéséval megiiriilt az esztergomi érsekség, illetve a
nagyvziradi piispijkség (1551. december 17.), Sbardellati Agoston Vzici piispijk, esz—
tergomi korrnényzé a palésti csateiban Vesztette életét (1552. augusztus 9.), Ugody
Ferenc halélzival a csanzidi piispijkség maradt f6p2iszt0r nélkiil (1551 P), Tompa
Gyérgy haléla a pécsi piisptiki széket tette szabaddzi (1552. mércius).8 A2 erdélyi
piispékség mér egy évtizede, Statileo Jeinos 154.2. éprilis 8-ai halzila éta iiresedésben
Volt, betéjltése a tartomény Habsburg—ural0m alzi keriilésével Vzilt id6szer1’1’Vé.9

A megiifi jltpiispékségek betéltésére kivélé alkalmat kinzilt 212 1553 tavaszén
Sopronban tartott orszziggyfilés. A2 orszéggyfilés a rendek és kirzily kéjzéjtti nagy
jzitszma egyik legfontosabb szintere a korafijkorban. A rendek témogatését nélkii-
Iézni nem tudé uralkodé ilyenkor mutatja a legtébb kompromisszumkészséget hi-
Vei felé, akik igyekeznek is ezt kihasznzilni és a nagy 0rsz2’1g0s iigyek érnyékéban
sajzit apr0—csep1‘0’ iigyeikben kedVez6 déntést kicsikarni ‘[616. A szinte teljes sz2im—
ban felvonulé egyhaizi és Vilégi eliten beliili ellentétek Viszont az uralkodénak ki-
nélnak mozgaisteret, hogy egy—egy iigyes hfizéssal, uralkodéi kegy gyakorléséval,
fontos csoportok témogateisét szerezze meg. A soproni orszéggyfilés legfontosabb
eseménye a magyar piispéki kar fijjziszervezése lett. Martinengo nuncius jelentése
nyomzin lehet tudni, hogy 1553 ziprilisa utolsé hetében e136 lépésben 0t piispékség

5 TUSOR-NEMES, Consistorialzkz Doczmzenm P0mz_'ficid, 97-102.
6 1549. jfilius 6—ai levelében az uralkodé kifejezetten kérte Ujlaky Ferenc 1neger6sitését, ,,g/zzem

zmte/me quoque S527/zctimti Wstme /yoc nomme tl nobis C077Z7l'Z€fi dtltZtm esse”. A megeréisftés késedehnes meg-
adziszinak oka egyelére nem ismert. Ujlaky uralkodéi kinevezése még 1534. november I1—én tértént
meg, 1540. Inércius 22—én pedig Ferdineind ismételten kérte HI. Pziltél Ujlaky gyfiri piispék, Inagyar
alkancellér 111eger6SitéSét. FAZEKAS ISTVAN, Kcltolikus megzljulcis és 7/‘6f07"77l kezdetei at gy6'7”i egg//.MZz77¢egyc77e7/2
41 I7. szcizczd e156’/mwmzdziig, In labore fr11ct11s.]11bi1e11mi tanulmeinyok Gyfiregyhzizlrlegye térténetébffl
(szerk. Nemes Gébor-Vajk Adeim). Gy6r 2011, 103-117, 104, 1.
Hofkorrespondenz, Kt. 2, Konv. 27, fol. 5-6; Hiemifc/via C6lt]?0]iC6l medii et 7/ecemfioris clevi. III: I503-I592,
ed. CONRADUS EUBEL, Monasterii 1923, 232, 4.
26—;in kiiléin intették arm, hogy felszenteltesse magét).

7 FRAKN(’>1, A 77mg)/M‘ /€i7”d’1yi/€egyz27"z’j0g, 252.
8 Tompa Gyérgy halélziraz JOSEPHUS KOLLER, Historirl episcop/ztus Quinqueecclesiemis I-VIU, P050-

nii-Pestini 1782-1812, V, 324.
9 Monumenm eccle.vz'astica:, IV, 24.
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kapcsan sziiletett dontés (Esztergom, Eger, Gy6r, Varad, Erdély).1° A legfonto—
sabb lépés e téren az esztergomi szék Lijra betoltése Volt. 1. Ferdinand erre a tisztre
1553. majus 7—én udvari kancellarjat, Olah Miklos egri piispokot nevezte ki, aki ily
modon egyértelmfien megelozte idosebb palyat2i1‘sat Ujlaky Ferencet.“ Ferdinand
ugyan 1550. aprilis 12-én Vzirday Pal utodaként magyarorszagi helytartojzinak ki-
nevezte, de szemlatomast korabbi magyar alkancellarja nem élvezte teljes bizalmat,
és nem kivanta, hogy az fij helytarté kezében akkora hatalom osszpontosuljon,
mint elodjéében volt, bar az sem kizart, hogy az fij helytartot nem tartotta alkal-
masnak a magyar egyhziz helyzetének megszilawditziszira.” AZ uralkodo Viszonya
Olah Miklossal kétségkiviil harmonikusabb Volt, minden jel szerint jél megértette
magat udvari kancellarjaval, aki kétségkiviil jelent(’)'s szolgalatot tett uranak, ami-
kor a Magyar Kancellaria Iijjaszervezésével biztositotta a magyarorszagi 1'igyinté-
zés folyamatossagat. Kettejiik lcozotti bizalmi Viszonyt jél mutatja, hogy a magyar
piispok az uralkodo Johanna nevfi lanyanak (1547-1578), Francesco de Medici
toszkan nagyherceg késo’bbi hitvesének a keresztapja volt.‘3 Ujlaky mintegy kar-
potlasul megkapta Olah egri piispokségét, amely még akkori allapotaban is az
egyik legkomolyabb jovedelmfi magyar egyhazmegyének szam1’tott.14

Ujlaky Ferenc utoda a gyéiri piispokség élén Gregorjanczy Pal zagrabi piispok
lett, aki viszont kanonilag nem egészen szabalyos modon egyel6re megtartotta a
zagrabi piispokséget is.15 Uj egyheizmegyét kapott Bornemissza Pal Veszprémi p1'is—
pok is, akit az uralkodo eithelyezett az erdélyip1'ispol<ség1‘e (1553. majus 26.).‘6 E lé-
pés mogott kormanyzati megfontolas hfizodott meg, a tapasztalt pénziigyi és igaz—

‘° HELMUT GOETZ (Hg), Nmztizztz/11* des Girolamo Mm/tinengo (I550-I554) (Nuntiaturberichte aus
Deutschland nebst erganzenden Aktenstiicken [NbD] 1/16), Tijbingen 1965, 242-243.

" Az érseki kinevezés datuma Olah feljegyzéseibél ismert. Kiadva: BEL, Adpamtm dd l7ist07'z'zz77z
Hungariae, 41.

I2 R. Kiss, A mdgym‘/aelymrtétzzmics I. Ferdimind /eorzilizm, 395-396.
13 E1nl1'tVe Ferdinand oklevelében, amellyel megerosftette Olah Miklos és csaladja nemességét.

1548. november 23. Pozsony. MOL Esterhazy csalad levéltzira (P 108), Repositorium 2/3.
‘4 Ujlaky kinevezésének pontos datumat nem is111erj1'1l<, ennek 1553. Inajus 2o—an Vagy inkabb el6t—

te kellett torténnie, majus 2o—an ugyanis mar Gregorjanczy Pal adomanyt kapott a Inegijriilt gy6ri
piispokségre (()StA Allgemeines Verwaltungsarchiv [AVA], Finanz— und Hofkammerarchiv, Hof-
kammerarchiv [FHKA HKA], Hoffinanz Ungarn, rote Nr. 22, Konv. 1571/V, fol. 1051;). A piispokség
atvétele nem ment zéikkenéimentesen, Inert Ujlaky 1553. Inajus 27—én Pozsonyban kelt levelében arra
panaszkodott, hogy hiaba tortént meg egri piispoki kinevezése Sopronban a m1’1lt napokban, a kan-
cellar, azaz 012111 Miklés nem akarja atadni neki a piispokséget, ezért utasftast kért a Vonakodé piis—
poktarshoz az uralkodétél (OStA HHStA UA Allgemeine Akten [AA], F2. 71, Konv. B, fol. 53-54).
AZ iigy nemsokzira rendezfidott, mert 1553. jiinius 1o—én mar megsziiletett az uralkodé és az 1'1j piispok
kozott a piispoki birtokolcra Vonatlcozo egyezség (MOL Magyar Kancellsiriai Levéltar [MKL], Libri
regii [A 57], VOl. 3, pag. 146-147).

15 Gregorjanczy kinevezésének pontos datuma a gy6ri piispokség Udvari Kamarahoz keriilt irata-
it tartalmazé iratjegyzékbol tudhato (,,I7zve7zmm'en iiber die Iziiefflic/ae iii”/eunden dds bistum Rcmb be!/172-
gem. . .”). OStA AVA FHKA HKA Hoffinanz Ungarn, r. Nr. 22, Konv. 1571/V, fol. 10572).

16 MOL MKL Libri regii (A 57), VOl. 3, pag. 144-145.
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gatasi szakember Bornemisszanak az uralkodé fontos szerepet szant az éppen
Visszakeriilt tartomany pacifikalasaban. Valészfnffl eg a Veszprémi piispék k0r-
manyzati—igazgatasi, nem utolsésorban pénziigyigazgatasi tapasztalatai d('3nthet-
tek Medgyesi Ferenc gyulafehérvari nagypréposttal szemben Bornemissza java-
ra.17 Medgyesit azutan Ferdinand mintegy karpétlasképpen csanadi piispéknek
nevezte ki, amely ekkor mar alig jelentett tébbet mint puszta cimet (1553. majus 29.
el6tt).18 Ke1et—Magyar0rszag pacifikalasa szempontjabél egyaltalaban nem Volt
mindegy, hogy ki télti be a nagy kiterjedésfi nagyvaradi piispéki széket, amelyre
Ferdinand a magyar térténeti munkakban altalaban katonapiispékként bemuta—
tott Zaberdini Matyas tinini piispékét talalta a legalkalmasabbnak (1553. majus
10).I9 Bornemissza megiiriilt Veszprémi piispéjkségét az uralkodé udvari kaplanja—
nak, a sajat szfikebb kérnyezetéhez tartozé Kéves Andrasnak adomanyozta (1553.
jfinius 4.).”

A Sbardellati halala éta iiresedésben lév6 vaci piispékségre Pétervaradi Balazs
jaszéi prépostot nevezte ki (1553. jfinius 4), aki korabban évtizedeken at m1'1’k0—
détt a Magyar Kamara szolgalataban, és néhany even at vezette is a hivatalt
(1547—1549).“ Az 1553. évi kineVeze's—hu11amban még egy fontos szerepléi lépett
szinre, aki a k0'Vetkez6 évtizedekben majd je1ent6s szerephez fog jutni, igaz els6s0r—
ban diplomaciai, nem annyira egyhazf6i mfikédésével, Verancsics Antal eszterg0-
mi 6rkan0n0k, pornéi apat, aki 1553. jfinius 6—an pécsi piispijki cimet kapott.“

17 Bornemissza erdélyi mfikédésérez OBORNI TERIEZ, Erdély pénzzigvei I. Fcrdimiml umlmct iclején
(Fons kényvek 1), Budapest 1998.

18 Medgyesi Ferencet meg 1551 nyaran javasoitak az erdélyi rendek a piispijki székbe (Monumemcz
ecclesizzsticcl, V, 534). Kinevezésének 1553. ma.jus 29. el6tt kellett megesni, Inert ekkor Ferdinand egyik
oklevelében mint csanadi piispfjk SZ€1‘€pCi.JUHASZ KALMAN, Der Tsc/9mma.’— Te77zesvcz7"e7” Bz'5tzmz wa'7J7/‘end
der Tiirkeiz/aerrsc/yrzfif I552-I699. Umcrgzmg der ctbeizcllcindisc/9 Kultm/' im Bzmczt, Diilmen in Westfalen
1938, 252-253.

19 MOL MKL Libri regii (A 57), V01. 3, pag. 135-136; BUNYITAY VINCE—MALNASI ODGN, A v/Zmdi
piispr)‘/es@ 2‘b‘7'te'7/iefe czlczpitciscitél czjelen/eovcig I-IV, Nagyvarad-Debrecen 1883-1935, I, 411-418.

2° Zflomcmcntct Romcmct Episcopcztus %sp'rz'mz'en.s‘is l—IV, ed. VILM0s FRAKN()1—]()zsEF LUKcsIcs, Buda-
pestini 1896-1907, IV, XLIV (A %szp7ce’77zi Pzispbkség Rdmczi 0/elevéltcim). - Kéives bizonyos szempontbéi
kivételes karriert futott be. Ferdinand 1549—ben kelt cimereslevele szerint paraszti csalad sarja (Monu-
menm ecclesiasticcz, V, 140-142), aki piispéki Inéltésaga el6tt az uralkodé kaplanja Volt, ezzel olyan p0sz—
tot tfjltfjtt be, amely magyar egyhazi szamara a 16. szazadi Habsburg—udvarban ritkan adatott meg, a
17. szazadban pedig tudomasom szerint egyaltalaban nem Volt gyakorlatban. Hogy miként keriilt I.
Ferdinand kérnyezetébe, egyel6re homaly fedi. Talan Kretschmer L6rinc székesfehérvari prépost
kéjrnyezetébe tart0z0tt. E16sz0r 1545—ben bukkan fel az uralkodéi udvartartas tagjaként Bornemissza
(Abstemius) Farkas, kés6bbibécs1’1jhelyip1'isp0k (+ 1558) tarsasagaban mint ,,Andreas Wespruner” azaz
Veszprémi Andras havi 10 guldenes fizetéssei. C)StA HHStA Obersthofmeisteramt, Sonderreihe, Kt.
181, Hofstaaten, n 22 (Hofstaat Kénig Ferdinand 1545), fol. 1772; illetve OStA AVA FHKA HKA
Hofzahiambtsbiicher, Bd. 4, fol. 32012-3217*.

2‘ Kinevezésez MOL MKL Libri regii (A 57), Vol. 3, pag. 156-157. Eletére: SZARKA GYULA, A vcici
eg_y/ydzmegve és pzispbkei ct tb'rb7e /aéclitcis /earcibzm (Vacegyhazmegye mliltjabél), Vac 1947, 143-145.

22 Piispéki eléiléptetését emliti: KOLLANYI FERENC, Eszteicgomi /ecmrmo/ea/e I000-I900, Esztergom
1900, 150.
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A kinevezési hullamot két, a kovetkezo’ években kevésbé je1ent6s szerephez juté
személy piispoki rangra emelése zarja le. Hutinai Pal zagrabi kanonok a Zaberdini
el61éptetéséVel megiiriilt, ekkor mar csak cimet jelento’ tinini piispokséget kapta
meg, illetve Olah kérésére segédpfispokot kapott kaplanja, Zakaliczki (Zaka—
linszky) Istvan szeniélyében, akit szkopjei piispoki cirnre nevezett ki Ferdinand.
A2 6 kinevezésiik esetében a kinevezés pontos datuma egyel6re nem isn1ert.23

Sajnos a meger6s1’tési1'igy kezdetei nem egészen tisztan lathatok. Egy 1554. ja-
nuar 5—én Ferdinand altal romai agenséhez, Don Diego Lassohoz intézett level-
b61 kitfinik, hogy az agens az uralkodo megbizasa alapjan mar lépéseket tett az
iigyben, és szoban e1o’adta a magyar piispokok iigyét a papanak, és a papa nem is
zarkozott el a kérés teljesitése e1o’l.24 Az ovatos e16készitésre talan azért Volt sz1'ik—
ség, mert Frater Gyorgy iigye tovabbra is arnyékot Vetett a kiraly és a papa kap-
csolatara. A nunciusi levelezés azt sejteti, hogy a magyar piispokok késedelmes
folyamodasa Viszont a kfiriaban ébresztett e11enérzéseket.25 Az uralkodo részér61
a papahoz benyfijtott prezentacios oklevél, amelyben kérte az esztergorni é1‘sek—
ség, az egri, gy6ri, Veszprémi, nagyvaradi, pécsi, vaci, tinini és szkopjei piispokség
betoltéséhez a papai megeréisitést, Végiil az 1554. rnajus 1—jei datumot ViS€ii.26 A be-
Vett gyakorlat szerint a biborosi konzisztorium elé az iigyet az ilIet6 nernzet bibo-
ros protektoranak kellett beterjesztenie. Mivel ekkor kiilon magyar protektor nem
Volt, a feladat a Ferdinand orszagait képviselo’ Marcello Cervinire, a titulusa utan a
levelekben altalaban csak S. Crucis avagy S. Crocénak nevezett b1'borosra, a kés6b-
bi II. Marcell papara harult. Mivel ezen a nyaron S. Croce a Varostol tavol tart6z-
kodott, az agensnek helyettes utan kellett nézni, aki erre a feladatra Giovanni
Morone biborost talalta meg, akit S. Croce titkara fel is készitett megfele16kép-
pen, azonban a h6ség miatt az fij protektor is ido’ el6tt elhagyta a Varost. Val6szi-
mi’ 21 h6ség okozta, hogy a papa alig hivott ossze konzisztoriumot a nyari h6na—
pokban, rnindosszesen harmat tartott, panaszolta levelében Don Diego. Az
agensnek nem maradt mas Valasztasa, fijabb protektort kellett keresnie, ezfittal
Giovanni Angelo de’ Medici biborosra, a kés6bbi IV. Pius papara esett a Valasztas.
Medici biboros el is Végezte a rabizott feladatot, de elso’ nekifutasra nem sziiletett
meg az ohajtott 1nege1‘6s1'tés, mivel a papa nehézkesnek mutatta magat az iigyben.
A nehézségek a rneger6s1’tés, Vagyis a magyar f6papok kinevezése, illetve id6’el6tti

23 Szkopjei cfmét Kollanyi nem emliti. Uo., 155-156.
24 I. Ferdinand levele Lasséhoz, 1555. januar 5. Bécs, amely Valaszlevél az agens 1553. november

26-ai levelére. A level sajnos nem maradt fenn. OStA HHStA Staatenabt. Rom, Diplomatische
Korrespondenz, Bd. 13, fol. 176. — Diego Lasso toledéi szarmazasfl spanyol klerikus 1540-1566 kozott
Vitte I. Ferdinand roniai iigyeit agensként.

25 GOETZ Nmztirztm/' ales Girolzzmo Mtl7”ti7l€fi 0 2 o. — HELMUT GOETZ H N7mtioztm' Giovzmm7 g 7 5 8 9
Delfinos. Legmfion M07’0nes‘. Semlzmg Lippomomos (1554-1556) (NbD I/17), Tfibingen 1970, 10.

26 Az irat masolata a Ma ar Kancellaria e Vik 0'/'mulm'e— fftemén ében maradt rank: MAR-gY 8'. 337 J Y
TINUS GEO RGIUS KOVACHI CH, F07"7I'lZ£ltl€ 50167727223" Styli in cancellaria, curiolque 7/egumforis mz'7¢0m'bu5 ac locis
c-rediZ7z'lz'bus, amt/aenticisque Regni Hungwride olim usitmfi, Pesthini 1799, LXIX—LXX.
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hivatalba lépése kériil sfirfisédtek, az annzita elengedése ezfittal kisebb gondot ok0-
zott. Az zigens szerint a pépa Fréter Gyérgy megélése miatt neheztelt még mindig.
Mindez nem Vette el 21 kedvét a tapasztalt diplomaténak és a kévetkezé’ k0nziszt6-
riumig terjedé’ id6t arra hasznélta fel, hogy megszerezze a pépai beleegyezést. Le-
V€1€ZéSéb61 azonban nem deriil ki, hogy miként sikeriilt ezt elérnie, tény, hogy a2
1553. augusztus 3—én tartott konzisztériumon a magyar piispékék megerfisitési
iigye kiilénésebb zékkené’ nélkiil keresztiilment.”

Az 1550. évi déntéshez képest annyi kiilénbség Volt, hogy a magyar piispékbket
a kénoni szabzilytalanség 3161 kiilén mentesiteni kellett, amelybe azziltal estek,
hogy egyhézmegyéik kormsinyzatfit a pzipai déntés e16tt étvették, illetve nem t6r—
tént meg az annéltzik elengedése, azokat a pzipa a magyarorszégi Végvérak, neVeze—
tesen Gyffr meger6sitésére rendelte.-’-8 E2 21 déntés azonban nem Ferdinzind akarata
ellenére sziiletett meg, legalaibbis ezt mutatja 212 a fogalmazvény, amely egy olyan
kétetben maradt fenn, amely a rémai zigenshez intézett utasitzisolcat tartalmazza.
Egyel61‘e nehéz megmagyarzizni, hogy a Ferdinzindra neheztel6 pzipa miért hozott
az uralkodénak kedvezé’ déntést, hisz az anneitzik zitengedésével az je1ent6s beVéte1—
hez jut0tt.29

Az ilyenkor szokésos bulleik elkésziiltére meg jé néheiny hetet kellett Vérni.
Lasso némi lceserfiséggel irt levelében arrél, hogy a sollicitétorok, abbreviétorok,
regisztrzitorok munkzira fogzisa nem olyan egyszerfi feladat pénz nélkiil. Ugy l2it—
szik, hogy hiéba Volt az ingyenes meger6s1'tés és az ilyenkor szokésos dijak e1e11ge-
dése, a tisztVise16k jérandéseigét ett61 meg meg kellett fizetni. Viszonylag gyorsan
elkésziilt azonban a peipa Delfino peipai nunciushoz szélé utasiteisa (1554. szeptem—
ber 11.), amelyben tudatta kfjvetével a magyar piispéjkék meger6sitését és az
annétél; iigyében hozott déntését, és megbfzta egyfittal nunciuszit, hogy szedje be
azt a magyar piispékéktfil és bocseissa annak a kezébe, akit a kirzily erre a célra kije—
161.3” Néhény nappal kés6bbre datzilt brévében III. Gyula déintésérfil kiilijn értes1’—
tette I. Ferdinzindot (1554. szeptember 22.).3‘

27 A fent Ieirtakat Lasso Ferdinénddal 1553. augusztus 25-ei levelében kézli. Lzisd Fziggelé/e, 1. S2.
28Az egyhzizi fenyfték aléli felmentésrél egyediil Medici biboros I. Ferdinzindhoz intézett levelében

olvashatunk, Réma, 1554. szeptember 4. DStA HHStA Staatenabt. R0111, Hofkorrespondenz, Kt. 3,
Konv. 11 (Kardinéile an Ferdinand 1.), fol. 3-4. Kiadta GOETZ, Nmztim:m* Gioevmmi Delfmos, 321. Idézi
Inagyar forditzisban: TUSOR—NEMES, C07lSi5t07'iélli(l Doczmzenm Pomfzficia, XVLIII.

29 DStA HHStA Staatenabt. Rom, Diplomatische Korrespondenz, Bd. 15, fol. 182-184. 19. sz2iza-
di mzisolataz DStA AVA FHKA HKA Kontrakte und Reverse, Serie D, n. 19.

3° Kiadésa a Vatikzini fogah11azV:inyrél: GOETZ, Nuntiamr Giovmmi Delfinos, 21. Egykorfi mai-
solata Delfino Jonas alkancelleirhoz intézett levelének mellékleteként: DStA HHStA UA AA F2.
74, Konv. A. fol. 148. 19. szézadi mzisolataz DStA AVA FHKA HKA Kontrakte und Reverse, Serie
D, n. 17.

3‘ A bréve eredeti példeinya 1927—ig a HHStA (irizetében Bécsben Volt, amikor is kiszolgeiltatteik
Aiagyarorszégnak. Mai jelzetez MOL Staatsarchiv (I 1), Magyar eredetfi oklevelek, 1. d., 51. sz. Kiadésa
a Vatikéni fogalmazvényrél: GOETZ, Nuntiatzw Giovanni Delfiizos, 22. 19. szzizadi Inésolata: DStA AVA
FHKA HKA Kontrakte und Reverse Serie D, 11. 16.
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Delfino 1554. oktober elején mar kézben tartotta a papai brévét, es annak hire a
magyar egyhaziak kozott is terjedni kezdett. Delfino nuncius Jakob Jonas birodal-
mi alkancellarhoz intézett levelébol tudhato, hogy Olah Miklos esztergomi érsek
1554. oktober 8—an reggel felkereste a nunciust, hogy t6le elso’ kézb6l szerezzen in-
forrnaciokat. Delfino tzijékoztatta az érseket a rnegerosités tényérol, illetve arrol,
hogy ezfittal az annatat az egyhazfo’ nem engedte el, hanern az uralkodonak enged-
te at er6d1’tési célokra. Erre az érsek szegénységét kezdte ecsetelni, és arrol a szan—
dékarél szamolt be, hogy kérni fogja az uralkodotol, hogy a pénzt sajat Varai fenn-
tartasara fordithassa. A beszélgetés utan valoszinfileg azonnal megirt levélben a
nuncius azt ajanlotta a birodalmi alkancellarnak, hogy beszéljen az uralkodoval
rnég az érsek lzitogatasa el6tt, és probalja ravenni 6t arra, hogy részben engedjen az
érseknek, ne Vegye el teljesen a kedvét, engedje at az annata egy részét sajat Varai
fenntartasara, mert ha az érsek készségesnek mutatja magat és fizet, a tobbi piispok
is kovetni fogja példajatfiz Ezekben a napokban értesitette I. Ferdinand Sforza
Pallavicini gy6ri fokapitzinyt a papai dontés1‘6l és hangot adott re1ne'nye'nek, hogy
a pénz segitségével nemcsak folytatodhat Gy6r épitése, hanem mod nyilik annak
befejeze’se’re.33

Kozben Don Diego Lasso erélyes fellépésének koszonhetoen a n1eger6s1’t6 bul-
lak is ell<e’sz1'iltel{, és azokat 1554. oktober 1—én irt leveléhez mellékelten iitnak is in-
ditotta. A levélhez mellékelten kiildott egy részletes kimutatast arrol, hogy a p1'is—
pokok mit tartoznak fizetni (annatak és a keletkezett koltségek egyiittese, ezt a
suminat kellett egyiitt a piispokoknek letenni), illetve egy masik kimutatast, hogy
mibe keriilt ténylegesen a bullak kiallittatasa. Az agens reinényét fejezte ki, hogy
postafordultaval ezeket a koltségeket megkapja. Ez azt mutatja, hogy az ingyenes-
ség csak elméletileg létezett. Egy l<és6bbi id6b6l, a 17. szazad elso’ harmadabol sz2’1r-
mazo emlékirat szerint ez a gyakorlat rogzéidott. Hivatalosan az annatak elenge—
désre keriiltek, csupan a tisztviselok kaptak l<isebb—nagyobb osszeget rnunkajuk
elVe’gzéséért.34 Nem kaptak meg szokasos jarandosagukat a biborosi konzisztoriuin
tagjai, de a legkomolyabb kar az ingyenes kiallitassal, mint arra Diego Lasso Ferdi-
nand figyelmét is felhivta, a biboros protektor Santa Croce kardinalist érte, aki el-
esett az ilyenkor szokasos 1‘észesedését6l (propimz), amely altalaban az annata 15
%—at jelentette. Ez a niagyar egyhazmegyék esetében most mintegy 27oo scudéra
rfigott. Ugyanfi gykar érte a biboros titkarat, aki a protektori jarandosag harmadat
szokta kapni. Faradozasukat Valamiképpen honoralni kellene - 1’rta.35

32 Zaccaria Delfino papai nuncius levele Jakob Jonas birodalini alkancellarhoz, 1554. oktober 8.
,,d0mi”. OStA HHStA UA AA Fz. 74, Konv. A, fol. 14.7—15o.

33 I. Ferdinand levele Sforza Pallavicinihez, Bees, 1554. oktéber 9., utoirata oktober IO. OStA
HHStA UA AA Fz. 74, Konv. A, fol. 151-154.

34 FRAKN(’)1 VILMOS, 0/elevéltzir 11 mzlgym/' kiwilyi fii’/eegyz27”z' jog t0'7*ténete7Jez, Budapest 1899, 169-171;
TUsoR PETER, A barokk pcipcmig (I600-I700), Budapest 2oo4, 223-227 es 324-327.

35 Diego Lasso levele I. Ferdinandhoz, 1554.. oktober 1. Roma. Lasd a Fzlggelékben.



A MAGYAR PUSPOKUK PAPAI MEGER6S1’TEsE 1554-BEN 79

A Homs—, Hof— zmd Stcmtsmw/aiv milleniumi kizillitaisra kiveilogatott iratai ko-
zott Valoban talélhaté egy reszletes osszezillités 212 1554 augusztuséban meger6-
sitett magyar piispoksegek annaitéjzirol, illetve a meger6sit6 eljzirzis sorén kelet-
kezett k6ltsegel<1‘6l. Talén ez az osszezillitzis Volt az, amelyet Diego Lasso Becsbe
kiildott, bér az sem kizért, hogy a nunciusnak megkiildott osszeeilliteisrol Van
S26. 35

A reszletes osszeélliteis alapjzin a kiszemelt gy6ri Vzir er6sitesere nem kevesebb
mint 30 062 dukétot es 2 giuliét, 212212 36 073 scudét es 6 giuliét kellett Volna a ma-
gyar piispokoknek befizetni. A j6l ertesiilt Velencei kovet, Michele Suriano is
figy tudta, hogy az annétzik reven Gy6r epftesere 25-30 000 Ft fog jutni.37 A penz
beszedese azonban egyéltaléban nem Volt egyszerfi dolog, es 1’1gy tfinik, hogy az
uralkodé Vegiil engedmenyeket tett piispokeinek. I. Ferdinzind egy 1555. augusz—
tus 9-en kelt, Mikséhoz intezett leveleb6l es 212 ahhoz mellekelt osszeéllitésbél
ugyanis az deriil ki, hogy eddig osszesen 9100 magyar forint folyt be 21 magyar
piispokok resze1‘61, meghozzzi 4800 magyar forint az esztergomi ersel<t6l, 2500
Ft 212 egri, 1000 Ft a gy6ri, 400 Ft a Veici es szintfigy 400 Ft a Veszpremi p1'ispol<-
t6l. A2 erdelyi piispok 2661 scudéval, a Véradi piispok 500 magyar Ft—tal ados, il-
letve toveibbi 833 mFt jeir meg az esztergomi ersektéil, tovzibbei 500 mFt az id6’koz-
ben meghalt egri piispok orok0seit6l.38 A Ferdi112i11d—fele levelhez mellekelt
kimutatzisbol teljesen hizinyzik 21 pecsi, a csanédi, tinini es szkopjei piispokok éltal
fizetend6 osszegek. Sajnos az esemenyek alakulésérol egyel61‘e hallgatnak a for-
rzisok. Delfino nunciusi jelentesei 1554—b6’l joformzin teljesen hizinyoznak, es ez
esetben Becs is nema maradt.

A kovetkezo’ oldalon talélhaté tziblzizatbeli osszeéllitzis adatszerfien mutatja a
magyar egyhézmegyeknek az Apostoli Kamara konyveibe bevezetett annzitzijzit,
212 1554. evi meger6s1'tesi eljzirés sorzin keletkezett koltsegeket, illetve a te11ylege—
sen beszedett osszegeket, illetve 21 meg esedekes osszegeket. észinten meg kell
Vallani, hogy a k1'ilonboz6 penznemben (aranyforint, dukait, scudo, giulio, magyar
forint) megadott ertekek a penziigyekben jziratlan torteneszt alaposan megzaVar-
jék. Ezert is keriil kozlesre az alaibbi téblzizat, leginkébb annak remenyeben, hogy
az esetlegesen meg el6ker1'il6 forreisok segithetnek majd a kerdes kime1‘1't6 megol—
dés2iba11.39

36 OStA HHStA UA Misc., Fz. 425, Konv. B, fol. 149-160.
37 HELMUT GOETZ, Die Fimzlrelcttion des vemzicmzkc/yen Gemndten Mic/7616 Szmkmo U071 1555, Quellen

und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 41 (1961) 235-322, 285.
38 I. Ferdinénd levele Miksa cseh kirzilyhoz, Augsburg, 1554. augusztus 9. OStA AVA FHKA

HKA Reichsakten, F2. 112, fol. 144-146.
39 Az osszeéllités els6 hzirom rubrikéja a 36. sz. jegyzetben idezett osszezillftzis alapjén kesziilt

(()StA HHStA UA Misc., F2. 425, Konv. B, fol. 149-160), mfg az utolso kett6hoz az adatokat az el6z6
jegyzetben idezett osszeéllftzis szolgziltatta (C-.)StA AVA FHKA HKA Reichsakten, F2. 112, fol.
144-146). - Az esztergomi erseknek palliumziert kiilon 421 dukétot es 5 giuliét kellett meg fizetnie.
- A duk2'1t/scud0/giulio Véltékurzusait egyméshoz, illetve gulden, rajnai forint es taller Viszonylatban
lésd TUsoR, A [act-rokk paipasaig, 258-259 es 333.
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, , Ammm K(')'lt5‘ége/e Kdltsége/e .. , Hdti/‘élé/e
Egvlmzmegye (mmz)/f07"z'7/zt) (dz;/exit) (scudo) Beflzetes (I555. 08. 09. )

Esztergom 4000 F14” 6623 Dt 2 g4‘ 7220 Sc 3 g (448(::)On]1D1;[t) 833 mFt

Pécs 3300 Ft 5616 D1 10 g 5612 Sc 5 g — —

Eger 3000 Ft 4694 Dt 1 g 5116 Sc 2500 mFt 500 mFt
Vérad 2000 Ft 3189 Dt 34.76 Sc 3 g — 500 1nFt

Erdély 1500 Ft 2442 D1 8 g 2661 SC 1 g

Veszprém 900 Ft 164.7 D1 1 g 1645 Sc 5 g 500 mFt
G3/61‘ 800 Ft 1359 Dt 6 g 14.81 Sc 5 g 1000 1nFt
Véc 500 Ft 1256 Dt 3 g“ 14.61 SC 4. g 4.00 mFt

Tinin (Knin) 150 F 737 Dt 9 g43 803 Sc 1 g
Szkopje -44 536 Dt 10 g45 584. Sc 10 g —

(jsszesen 30 062 SC 2 g

A tziblzizat adatait elemezve figy tfinik, hogy 212 1554. 6szé11 sziilethetett megegyezés
értelrnében az egyhézmegyéjét vesztett, éppen konstantinzipolyi kévetségben lévé’ Ve-
rancsics Antal, illetve a csupén cimet visel6 Hutinai tinini és az esztergomi érsek segéd—
piisptikének kinevezett Zakaliczky, Valamint az erdélyi piispék oldalzin m1’1’k0d6 Med-
gyesy csanzidi piispék mentesitést kaptak a kirétt ésszeg fizetése 21161. A téibbiek is kaptak
valamifajta csékkentést, mivel a befizetett és még esedékes ijsszegek eltérnek a részletes
kimutatzis szzimaitél, egyediil Bornemissza erdélyi piispék rovatziban fill kévetkezetesen
ugyanaz az ésszeg, 2661 scudo, amely a Rémzibél érkezett ki111utatésba11 szerepel. Igaz, a
takarékos Bornemissza piispéiktéil nem Volt olyan egyszerfi a pénzt behajtani/H‘ A 1egk0-
molyabb mértékben az esztergomi érseknek (4800 + 833 magyar Ft), 212 egri piisptiknek
(3000 magyar Ft), 3 mér emlitett erdélyi p1'isp0k11ek (2661 dukét zitszzimitva 3193 1113-

4° A kéltségekrél késziilt idézett ésszeéllitzis alapvetéileg dukaitokban szzimol, a végésszeget meg-
adja scudriban is, de az annéta Inaga forintban szerepel.

4‘ A giulio a dukét és a ymdo véltépénze.
42 Pétervziradi Bakizs Véci piispéknek 21 szepesi prépostszig megtarteiseiért k1"1l0n kellett fizetnie, a

kiszabott annéta 300 dukét, a Végésszeg 341 dukait és 11 giulio.
43 Hutinai Pélnak is kijlén kellett V011121 fizetnie f6esperessége és zeigrébi kanonokséga meg6rzésé—

ért, az 311112113 itt is 300 Ft—ra rfigott, a Végéjsszeg 363 dukzit és 6 giulidt tett ki.
44 A szkopjei piispékség ,,i7/1 pm'tibu.s‘ infidelium” mi116s1’tVe mentes az annatzitél.
45 Zakaliczkynek kinevezési bulléja kizillftésa 159 dukzit és 10 gizzlioba keriilt Volna, de két f6esperessé—

ge és két kanonokséga utein 300 dukzitnyi annétzit szzimitva tovzibbi 376 dukét 4 giuliét kellett még letennie.
46 Vas Laiszlé levele Miksa cseh kireilyhoz, amelyben utasitést kért, hogy miként jeirjon e1 a Borne-

111isz2ité1beszedend6 2661 ,,c01*0mz” annéteival, mivel Ferdinzind és Miksa utasitésai egyméstél eltérnek.
Déva, 1555. méjus 15. (OStA AVA FHKA HKA Hoffinanz Ungarn, r. N1. 5, Konv. 1555/VI, fol.
49-50). Miksa ffiherceg Vas levele ny0111:i11 utasftzist kért Ferdinénd kirzilytél. Bécs, 1555. jfinius 26.
U0. Hoffinanz Osterreich, Kt. 20, fol. 563-564 (régi rote Nummer 6).
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gyar Ft), illetve jovedelméhez képest a gy6ri piispoknek (1000 magyar Ft) kellett a zse—
bébe nyulnia. Utébbi esete%en persze nem szabad elfeledni, hogy a befizetés alapVet6leg
az 6 javat szolgalta, amennyiben a gy6ri var a puspolcot és birtokait is Védte.

A kérdés, hogy Vajon a hatralékok behajtasa sikeriilt—e, egyel6re nyitva Van.
Egyetlen nyom isrnert a l<és6bbi esernényekbél. 012111 I555 szeptemberében fizetési
haladékot kért hatralékaira Ferdinandtol, aki azonban a nunciushoz utasitotta 6t.47
Ferdinand reményei a gyffri épftkezés befejezése terén nem teljesiiltek, I561-ben tobb
magyar f()’f1rt6l és f6papt6l, koztuk Bornemissza Paltél Volt kénytelen az uralkodé
kolcsont felvenni az er6ditési munkalatok folytatasarafli‘ Ugyanakkor az 1554.. évi
annatafizetés kezelésének iigye arra is felhivja a figyelmet, hogy a 16. szazad f0lya—
man a pzipasag l<1'il0nb0z6 jzirandoszigok atengedésével, kiilon adok engedélyezésé—
Vel tamogatta a torok elleni védelmi rendszer kiépitését, igaz, e tekintetben els6-
sorban az orokos tartomanyok klérusa keriilt megterhelésre.

FUGGELEK

I.
Réma, 1554. zmgmzms 25.

Diego Lasso I. Ferdinzindboz
I}!

N Jelentést tesz a rnagyar piispokok papai megerositésének roinai fejleményeirél.
(OStA HHStA Staatenabt. Rom, Diplomatische Korrespondenz, Bd. 13, fol. 285-286 — orzg.)

In negotio confirmationis ecclesiarum Hungariae et relaxationis annatarum iuri-
umque officialium Romanae Curiae omnem, quam potui, diligentiam ac solertiam
adhibui, ut ad optatum finem perduceretur, sicut mihi a Vestra Regia Maiestate
iniunctum est. Idque Sanctitas Sua libenti animo a principio concesserat, cum primum
per me fuerat ab ea efflagitatum, sed cum, quae attinet ad annatas, ac propositionem
confirmationum, sint materiae consistoriales, atque in pleno consistorio tractandae,
priusquarn concedantur, oportet expectare, quoad Sanctitati Suae placeat consistorium
haberi, neque enim habuit, nisi ter in tota hac aestate. Et quum ad praesens abesset Roma
Reverendissimus Cardinalis de Sancta Cruce,49 protector regnorurn Regiae Maiestatis
Vestrae, necesse fuit in eius locum substituere Reverendissimum Moronum, eundem—
que edocere de omnibus necessariis ad propositionem ecclesiarum, edocuit autem

47 I. Ferdinand levele Miksa cseh kiralyhoz, Augsburg, 1555. szeptember 17. OStA HHStA UA
AA F2. 75, K0nV. A, fol. 86-87.

48 Az U7lgél7"Z..\‘L‘/J6 Geden/elaiic/967/‘ megfeleléi kotetében tobb lcotelezvény is talalhaté, ezelc szerint Ferdi-
nand Erd6dy Pétert0'l 4000 Ft—0t, Batthyany Ferenct6l 2000 Ft—0t, Bornemissza Paltél 2000 Ft—0t Vett
kolcsonbe. C-.)StA AVA FHKA HKA Ungarische Gedenkbiicher, Bd. 391, fol. 2601: 26022-2617: 30V—3027:

49 lflarcello Cervini biboros, a késfibbi II. Marcellus papa.
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illum5° diligentissime secretarius Reverendissimi de Sancta Cruce. Attamen cum
consistorium, quod avide expectabamus, in dies magis differetur Reverendissimus
Moronus coactus fuit hoc aestivo tempore Urbe discedere, atque ita oportuit
denuo alium in eius locum nominare, scilicet Reverendissimum de Medicis,5‘
fratrem marchionis de Marignano,” illumque rursus edocuimus, sive informavi—
mus. In primo consistorio Sanctitas Sua aliquantulum se praebuit difficilem prop-
ter necem fratris Georgii, facilem vero quo ad relaxationem, denique illa die nihil
fuit confectum, sed ad aliam protractum. Ego vero interea Pontifici satisfieri
summopere curavi illiusque animum benevolum parare ad proximum futurem
consistorium. Quod cum haberetur III. Augusti, essetque relatum de ecclesiis om-
nium consensu decretum fuit ut expedirentur. Quae omnia ita confecta fuisse.
Quae omnia ita confecta fuisse, protinus scripsi ad Regiam Maiestatem ratus
tanquam ignarus similium expeditionum, brevi tempore posse expediril Sed nullo
modo fieri potuit. Tum quia similis expeditio atque adeo maxima de communi sty-
lo curiae, debet tractari per multas ac diversas officialium manus; tum etiam quia
ipsi abbreviatores, per quos fiunt minutae, sive exempla bullarum, et cedulae, quod
id per eos debeat in praesenti expeditione fieri gratis, non possunt ad celerem
expeditionem cogi. Praeterea nobis deest pecunia numeranda aliis officialibus, qui-
bus, ut non numeretur, effugere nequeas. Namque ad me nulla pecuniae provisio
missa est, nec ipse habeo, nec minus creditum, unde possim habere. Propterea,
quod nondum mihi solutum est, id quod nomine provisionis, seu salarii Maiestas
Vestra Regia iubet reddere. Adde, quod sollicitatores, quique scribere debent vel
bullas centum, easdemque alii registrare, alii sigillare, quorum labores sunt
corporales, non possunt, etiam per papam cogi, ut gratis faciant. Idque bene poterit
referre aliquis ex isto consilio Maiestatis Vestrae Regiae,
negotium expediendum Romam Venit, quique apprime novit, quemadmodum tracte11—
tur huiusmodi negotia. Illa Vero quae Maiestas Vestra Regia mihi hactenus iniunxit,
fide, solertia et ingenio, quod potui, peregi sine ulla exceptione aut laboris aut occupa-
tionis, prout ex ipsis negotiis potuit clarius cognosci, sed in praesenti, si unquam alias
exactissime laboravi. Ille vero officio suo deest, qui cum cursorem quam citissimo cursu
venire iubeat, obliviscitur autem illarum, quae ad negotium expediendum primum
erant paranda. Quod in me fuit summam diligentiam navavi, et in eo, quod reliquum
erit, navabo. Accipiarn autem nummos ad id necessarios Venetiis si nactus ero, qui
cambii nomine mihi credat, quod reperire pro temporum angustia et penunia difficile
erit. Sin minus expectabo, donec Maiestas Vestra Regia iubeat providere verum de
expeditione Sanctitas Sua iubet illam mittere suo nuncio, ut ipse exigat annatas et iura
praelatorum illaque consignet pro subsidio ad fortificandum aliquem Hungariae locum.
Quam Deus Optimus Maximus diutissime servet. EX Roma 22. Augusti 1554.

5° Giovanni Morone biboros.
5‘ Giovanni Angelo de’Medici biboros, a l<és6bbi IV. Pius papa.
52 Giovanni Giacomo de’ Medici.
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Eiusdem Maiestatis Vestrae humilis servus
Dondi[ego] Lasso

[51 tergo]
Sacrae Caesarae ac Regiae Romanorum, Hungariae et Bohemiae Maiestati.

Domino nostro

2.
Réma, I554. 0/etéber I.

Diego Lasso I. Ferdindnd/9oz
///Tajékoztatast nyujt a magyar piispokok papai megerositésének ujabb romai fejieményeirol.

(OStA HHStA Staatenabt. Rom, Diplomatische Korrespondenz, Bd. 13, fol. 287-288 — orig.)

Si Maiestati Vestrae Regiae dici posset, quantum laboris et sollicitudinis passum
fuerit in hac expeditione bullarum, profecto non Videretur sibi concessum fuisse
gratis, nam oportuit cum uno quoque officiali propugnare, quod de iure suum esse
putat, et postea, cum omnibus in genere, et quod Sua Sanctitas id ipsum unicuique of—
ficio millies iuberet idque tanto difficilius fuit, quanto eisdem Videtur habere exem-
plum idem iam bis fecisse. Tandem ego conflavi inimicitias cum tota hac Curia, et de-
nique post adeo magnam dilationem (neque enim aliter fieri potuit) mitto hanc
expeditionem cum ratione et computo earum, quae praelati tenerentur solvere, quae
Sanctitas Sua iubet recuperari ab episcopis per suum nuntium et consignari Maiestati
Vestrae seu eius officialibus prout Maiestas Vestra Regia poterit Videre ex exemplis bre-
Vium, quae cum his erunt. Nee non mitto quoddam transumptum taxae et iurium
episcopum secundum solutionem ordinariam, atque etiam particulate computum
desolutis, et expensis in dicta expeditione, et de pecuniis datis tabellario ad redeundum
dignabitur Maiestas Vestra Regia mandare, ut omnia illico solvantur, nam certe cum
toto meo credita, et amicorum non fuit modici laboris invenire has pecunias, et eas non
sine magna iactura et expensa Maiestatis Vestrae est, enim hie propter difficilia belli
tempora angusta res numaria, et nullo modo aliquis inveniri potest, qui faciat cam-
bium ad istam regiam curiam, neque invenire pecuniam nisi cum magno interesse.

Cum his ecclesiis quas Maiestas Vestra mandavit expedire, et in quibus Sanc-
titas Sua gratiam fecit, ego expedivi aliam Excopiensem53, cuius Maiestas Vestra
poterit non minus recuperare expeditionem. Sed in hoc negotio nullus iniuriam (ut
ita dicam) passus est maiorem, quam Reverendissimus de Sancta Cruce, qui est
protector regnorum Vestrae Maiestatis et cui ex his obveniebat plusquam 4ooo
ducatos tamen nec ex hac expeditione nec ex aliis aliquid sibi hactenus donatum
fuit, licet cum omni diligentia et voluntate suum officium praestiterit. Maiestas
Vestra dignabitur aliquid illi meliori modo, quo Videbitur compensare, est enim
meritus et merebitur. Eius secretarius, qui facit processus debet habere tertiam

53 Szkopjei piispokség, amelyet Zakaliczky Istvan kapott.
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partem, ex his, quae obveniunt suo domino, Maiestas Vestra item dignabitur illi
aliquam gratiam facere, quam ego eidem promisi nomine Maiestatis Vestrae et
faciendo aliquam in his gratificationem aperitur compendiaria Via ad negocia, quae
in dies offeruntur, secus nemo est, qui possit negociare. Hoe quidem possum ex hoc
negocio affirmare Maiestatis Vestrae in nullo unquam alio me a Deo laboravisse.

Diebus praeteritis, ut haberem, quibus hoe negotium expedire inciperem, accepi
nomine cambii 325 ducatos, quos remisi solvendos Venetiis, ut illos acceptaret
Dominicus de Gaztellu,54 qui ibidem pro Maiestati Vestrae residet, et remitteret
solvendos ad istam curiam regiam. Si erunt soluti, defalcabuntur ex hac cedula,
quam nunc mitto, sed 15o ducatos, qui sunt in computo pro secretario Cardinalis
Sanctae Crucis, illos non illi dedi cum effectu, sed promisi med-aturum, habens pro
certo, quod Maiestas Vestra Regia iubet illi solvere, cum res sit adeo iusta.

In negotio fratris Georgii iam scripsi processus esse in potestate advocatorum,
quorum sunt plusquam I5oo folia, Volunt sibi bene atis fieri, ego careo pecunia cum
qua satis faciam, nisi Maiestas Vestra Regia iubet providere, nam nihil aliud deest,
quam Vis nihil hactenus defuit, quod fieri esset necessarium.

In negocio episcopus Viennensis55 expectatur, donec proponatur in cosistorio
patriarcha et alii episcopi ituri ad Indiam Portugaliae. Tunc Videtur Cardinali de
Puteo55 fore bonam occasionem expediendi negotium modo sibi disposito, in qua re
Valde cupit inservire Maiestati Vestrae.

Hunc Venerunt procuratores, missi a capitulo et electo ecclesiae Salisburgensis57
pro expeditione bullarum, qui mihi detulerunt literas commendatitias Maiestatis
Vestrae et cum afferant secum omnem rem necessariam, erunt bene accepti ab
omnibus, et expedient ex voto suum negotium, ego omem meam diligentiam illis
obtuli. Deus Optimus Maximus servet diutissime incolumen Regiam Sacram Caesa-
ream Maiestatem Vestram. Romae 1. Octobris 1554.

Eiusdem Maiestatis Vestrae humilis servus
Dondi[ego] Lasso

[oz tergo]
Sacrae Caesarae ac Regiae Romanorum, Hungariae et Bohemiae Maiestati.

Domino nostro

FAZEKAS ISTVAN

54 Domenico Gaztellu I. Ferdinand velencei agense VOIt az I55o—es években.
55 Ekkor folyik Petrus Canisius jezsuita adminisztratori kinevezése (1554. november 3.).
56 Giacomo Puteo biboros.
57 Michael Von Kuneburgot 1neger6s1'tésér6l Van szo, akit I554. jfilius 2I—én Valasztott érsekké a salz—

burgi kaptalan.



RAGUZA Es A BALKANI M1ssz10K
KEZDETEI

Raguza, 21 mai Dubrovnik jelent6sége a magyarorszagi hédoltsag tbrténetében a
kézelmfiltig fehér foltnak szamitott, sokaig még az is kérdéses Volt a hazai histori-
kusok szamara, hogy kiket is rejtenek az oszman és keresztény forrasokban felbuk-
kané latin és olasz kereskedfik. Az attérést a missziés forrasanyag megszélaltatasa
jelentette az I990-6S években, a111e1yb6l kideriiltz az Adria—pa1‘ti keresked6Var0s
kalmarai jelentfis telepekkel rendelkeztek Belgradban és Temesvarott, a két var0s—
ban és Vonzaskéjrzetében a katolikus missziészervezés legf6bb bazisat jelentettékfi
A rémai Ievéltarakbél, mindenekeléitt a Hitterjesztési Kongregacié és a Rémai
Inkvizicié archivumaibél meritett ismeretanyagot b6Vitette, szinte forradalmi
mértékben, a Raguzai Kéztarsasag levéltaranak magyar részr6l térténé’ 1'1jrafelfe—
dezése, amely a raguzaiak egyhaz- és kultlirtéjrténeti szerepéréil alkotott képet
egészitette ki, s6t tulajdonképpen rajzolta tijra az ebben a Vonatkozasban mégiscsak
elsfidleges kereskede1em— és tarsadalomtérténeti Vonzisokkalf A napvilagot latott
forraspublikaciék, tanulmanyok és monografiék ugyanakkor ebben az esetben sem
a kutatémunka lezarasat, hanem a Iegfontosabb er6V011alak felvazolasaval Val0ja—
ban a kezdetét jelentették. Jelen kézlemény az eddigi eredmények révid 0sszef0g-
Ialasa utan egy kiadatlan dokumentum kézlésével és tartalmanak s0k0ldal1’1 elem-
zésével kivan hozzajarulni a tovabblépéshez.

I. RAGUZAI KERESKED6K Es PAPJAIK
A BALKANON

Raguza kiterjedt kereskedelmi halézattal rendelkezett az Oszman Bir0dal0m-
ban, amelynek elfizményei a kézépkorra nyliltak vissza. A 14-15. szazadban jele11-
t6s kereskedelmi halézatot hozott létre Szerbiaban és Boszniaban, de keresked6it

1 AZ alabb idézett nifiveken kiviil itt csupan egyetlen kézleményre utalokz TéTH ISTVAN GYGRGY,
Rdguzczi misszi0mi7*z'uso/c levelei Rcfi milnz at mz1gyr17/'07/'szzigi lrédoltszigrél (I571-I62 7), A Raday Gyfijtemény
Evkényve IX, Budapest 1999, 277-334.

2 Itt is Csak egyetlen kutatasi beszamoléra hivatkozomz MOLNAR ANTAL, Beszpimolé 51 Dulzrovmki A7-
lami L€’Z)é[ZLéi7"I76l7’l (Drizzvni m"/aiv Dularovni/6) végzett /mtzttci5czi7m"6l, Urbs. Magyar Varostérténeti EV-
kényv 11, Budapest 2007, 416-425.



86 MOLNAR ANTAL

megtalaljuk Bulgariaban és Albaniaban is. Raguza tehat az e1s6 szamfi k6zVet1’t6Vé
Valt az Adria két partja kézbtt. A Varos a kezdeti Vonakodas ellenére sem keriilhette
el, hogy a Balkanon tartésan berendezkedé’ oszman héditékkal rendezze a kapcso1ata-
it. Az e156 szultani kivaltsaglevél I4.30—ban sziiletett, a Végleges rendezés az I458—ban
kibocsatott ahdnarnéval tértént meg. Ennek értelmében Raguza éves adéfizetés fe-
jében megfirizhette szabadsageit, és az Oszrnan Birodalorn teriiletén rendkiviil kedvez6
kereskedelmi kivaltsagokkal rendelkezett. A nagy horderejfi privilégiumok hatteré-
ben nyilvan Raguza egyedfilal1é1ehet6ségeit kell keresniink. Az Oszman Bir0dal0rn-
nak sziiksége Volt a nyugati kereskedelem életben tartasara, ezt a k('5zVet1’t6 feladatot
leginkabb egy az 6 fennhatésagat adéfizetéssel elisrneré’, ugyanakkor jé nyugati kap-
csolatokkal rendelkezé’ semleges zillam tudta ellatni. A fentieknek kéjszéinhetfien
Raguza a I5. szazad masodik felét6l kezdve helyreallitotta az el6z6 évtizedekben le-
rombolt balkani kereskedfihalézatat, és a I6. szazadra az egyik legfontosabb k6zveti-
t6Vé Valt az Oszrnan Birodalom és a nyugati Vilag k6z6tt.3

A raguzai keresked6k mar a 13. szazad masodik felében megjelentek Magyar-
orszagon, és kiilénésen a Szerérnségben folytattak jelent6s kereskedelrni teVéke11ysé-
get, mellette mfi kédtekmeg Belgradban, Keven, Nagybanyan, Budan és Székesfe—
hérvarott. A raguzaiak hédoltsagi kereskedelmének téjrténete I521-b611, Belgrad
(Nandorfehérvar) elfoglalasaval Vette kezdetét. Az Iij lehet6ségeket gyorsan felismeré’
raguzai iizletemberek az 1540—es években gyorsan elfoglaltak a magyarorszagi pi-
acot: I542—beI1 Budan, I544-ben Pesten, I545-ben pedig mar Pécsett is megjeleI1-
tek. I552-b611, Temesvar elfoglalasaval {Ijabb teriiletek nyfltak meg e16tt1'ik. A temes-
Vari keresked6telepr6l Karansebesen és Lippan at az Erdélyi Fejedelemség és a roman
vajdasagok iranyaba is terjeszkedni tudtak. A raguzaiak magyarorszagi kereskedelmé-
nek fithalézatat a keresked6telepek elhelyezkedése hatarozta meg: a kisebb magyar0r-
szagi piackézpontok Budahoz és Temesvarhoz, illetve kijzvetleniil Belgradhoz tart0z—
tak. Minden rnagyarorszagi export és import kéizpontja Belgrad Volt, a kereskedelmi
utak is ide futottak ésszez mindeneke16tt a Buda—Belgrad hadifit, a Pécs—Eszék—Belg—
rad, illetve az Erdé1yb61TemesV2iron at Belgradba Vezet6 f61’1tV0nalak.4

3 Raguza térténetének Iegalaposabb, de elséisorban a p0litika- és eseménytbrténetre koncentrzilé fel-
dolgozasaz VINKO FORETIC, P0vg'7'e5t Dubrovni/€11 1-H, Zagreb 1980. A nemzetkézi szakirodalomban a
legtébbet forgatott, de nagyon sfilyos kritikiilcat kivalté munka: FRANCIS W. CARTER, Dubv/~oz2m'/e (Ra-
gusrz A Classic Cz't_y—stczte, L0nd0n—New York I 972. J61 hasznzilhaté r6Vid attekintés: BERNARD STUL—
LI, Povijest Du[77"0wlcV/ee Tepubli/ee, Dubr0Vnik—Zagreb I989. A legfijabb szintézis: ROBIN HARRIS, Dub-
7/'0vm'/e. A History, London 20062. — Raguza és Magyarorszag kapcsolatainak poiitikatéirténetiV0r1atk0—
zasfi dokumentumaiz Dz'pl077mm7/'z’m7z 'relm.‘z'onm7z Rezpublicae Ragusimze cum Regno Hzmgm/“ide, ed. ](’>zsEF
GELC1CH—LAJOs THALL(’)czY, Budapest I887. A két allam kéizépkori kapcsoiatrendszerének alapos fel-
dolgozésaz DU§ANKA DINIé-KNEiEVIé, Dubroviai/e 2' Ugam/m u s7‘ednjem ve/eu (Filozofski fakultet u
Novom Sadu. Institut za istoriju. Vojvodanska akademija nauka i umetnosti. Monografije. Knjiga 28),
Novi Sad I986. Az Oszrnan Birodalommal Valé kapcsolatok els6 szazadara: IVAN B0116, Dubrovnik 2'
Turskzl u XIV i XV ve/eu (Posebna izdanja SAN 200. Istoriski institut 3). Beograd I952.

4 MOLNAR ANTAL, Katoli/eus misszié/e at /yddalt Mézgj/m"07"szcig0n. I: I572—I647 (Humanizmus és Refor-
macié 26), Budapest 2002, 47-65.
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A raguzai kereskedék rendkiviil fontos szerepet jétszottak a Ba1k2in—fé1szigeten
a katolikus egyhézi élet kereteinek meg6rzésében Vagy adott esetben megteremté-
sében. Minden Itéliébél érkezé’ egyhaizi személy széméra Raguza Volt az utolsé ke-
resztény zillomzis, az Oszmén Birodalomba V316 belépéshez sziikséges engedélyeket
a raguzaiak szerezték be, kereskedéik kfsérték a Vizitzitorokat és Védték meg 6ket a
téréik hatészigok e16tt. Egyhézi szerepveillalzisuk Va112isi—sze1lemi hzitterét a keres—
kedévéros intranzigens katolicizmusa, jogi alapjait pedig az Oszmain Birodalomban
élvezett széleskérfi kivziltségaik biztositottzik.

A raguzai kereskedelmi szervezet és annak egyhzizi szerepvzillalzisa egyed1'i12i1—
I6 intézményi és infrastrukturzilis heitteret biztositott a balkzini katolicizmus szé—
meira, magétél értetfidik tehzit, hogy Réma a balkéni missziék szervezésében kez-
dett6I fogva épitett Raguza teimogateiszira, a kéztérsaség és kereskedéhzilézata a
missziészervezés egyik alappillére lett. A raguzai karaveinok gondoskodtak a
misszionziriusok utazésaihoz sziikséges k1’séretr6l, illetve szzillitotték a raguzai
kéizpont és a balkzini aillomzisok kézéitt a pénzt és 21 leveleket. A raguzai érsek a
Szent Hitterjesztési Kongregziciénak (Sacra Congregatio a'e Propaganda Fide) ala-
pitésétél (1622) kezdve részt Veillalt a balkéni missziék mfikédtetésében, eleinte
inkzibb alkalmi szolgélatként, 1628—t61 kezdve azonban mér hivatalos utasiteisra,
mint 3 kongregzicié felel6se a Nyugat-Baikzin (korabeli humanista megnevezéssel
Illyricam) tefiiletén (Responsale a’elZa Sacra Congregazione de Propaganda Fide per
l’Illyrz'c0 A raguzai érsek mellett a Véros téjbbi egyhézi intézménye is kivette a
részét a balkéni missziék n11’1’k('jdtetéséb61, a ferences és a domonkos kolostorok és
a jezsuita rezidencia biztositotték a misszionziriusok utzinpétleiszit. A jezsuita
rendhéznak ebb6l a szempontbél kiilénésen is nagy jele11t6sége Volt, hiszen ezt az
intézményt a 17. szzizad elsé’ felében a rémai eléljérélc kifejezetten a térék misszié
bziziszinak tekintették.

Egyhézi tevékenységiik legfontosabb eleme a kereskedéitelepek képolnéinak
mfikédtetése Volt. A Vairoseillam meisodik balkéni kereskedelmi birodalménak ki-
épitésével egy id6ben, a 15-16. szézad forduléjétél kezdve talzilkozunk raguzai pa-
pokkal 21 keresked6telepeken. A raguzai térténeti hagyomény a széfiai kzipolnzit
tartja az 6156 katolikus templomnak az Oszmzin Birodalom eurépai részében. A 16.
szézad mésodik felében mzir szinte valamennyi fontosabb raguzai kijzésség tudott
paprél gondoskodni a maga szeimzira: Skopjéban, Janjevén, Novo Brdéban, Trep—
ééban, Novi Pazaron, Prokupljéban, Széfiéban, Drineipolyban, Provadijéban és
Tarnovéban a vizitéciés jelentések, 1’1t1e1’r2is0k és a raguzai forrzisok is gyakran em-
Iitik a helyi képlénokat. A hédolt Dé1—Magyar0rsz2’1g két kereskedelmi k6zpontj2i—
ban, Szend1‘6n és Belgrzidban az 1530-215 éVekt61 kezdve Vannak adataink kziplzinok
mfikédésére. A két mésik jelent6s hédoltseigi Vérosban, Budén és Temesveirott is
talélunk raguzai papokat. Belgréd és Szendré’ kivételével (ahol a boszniai ferences
rendtartomény tagjai mfikédtek) a kereskedfitelepeken els6sorban a raguzai érseki
tartomény Vilégi papjai, illetve raguzai ferencesek, domonkosok és bencések léttélc
el 21 Ielkipzisztori szolgélatot.
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A raguzai kereskedékoléniak egyhazigazgatasi szempontbél a raguzai érsek
joghatésaga ala tartoztak, a kaplanokat az érsek nevezte ki és hivta Vissza a kereske-
d6k kérésére. A koléniak lelkipasztori ellatasa természetesen nem volt mindig
kénnyfi feladat, hiszen a raguzai papok szamara a balkani kaplankodas nem je1en—
tett Vonzé allast. Masrészt viszont a raguzai érseki tartomanyban tébb Vilagi és
szerzetes pap élt, mint amennyit a javadalmak e1 tudtak tartani, a ,,t1’11termelés”
miatt mindig akadtak Vallalkozé szellemfi és javadalom nélkiili egyhaziak, illetve
missziés hivatassal megaldott szerzetesek, akik szivesen Vagy jobb hijan a térbk te-
rflletre mentek. A raguzai érsekek balkani joghatésaga Vilagosan tiikrézte a raguzai
egyhaz és allam SZO1‘OS ésszefonédasat: a koléniak és ke1'esked6telepek a k0zta1'sa—
szig alkotéelerneit képezték, tehat a Varosallam érseke gyakorolt felettiik bizonyos
jogokat, még ha hivatalosan sohasem tartoztak a raguzai f6egyhazmegyéhez.5

2. A RAGUZAI ERSEK Es A BALKANI MIsszIOK
A 16. SZAZADBAN

Az alabbiakban egy eddig kiadatlan dokumentum alapjan kivanok ramutatni
Raguza szerepére a hédoltsagi és balkani katolicizmus 16. szazad Végi t6rténeté-
ben, a missziék megindulasanak id6szak2iban.“ Girolamo Matteucci raguzai érsek
(1579-1583) Tolomeo Galli b1’b01'0s allamtitkarhoz (Cardinals Como), XIII. Ger-
gely papa bizalmi emberéhez és a missziék Iegféibb szentszéki iranyitéjahoz i11té-
zett levele egy izgalmas levelezéskéjtetben maradt rank.7 A gyfijtemény elsésorban
XIII. Gergely papasaganak idfiszakziban (1572-1585) keletkezett dokumentumokat
tartalmaz, f6leg Gallihoz és kisebb részben magahoz a papahoz intézett leveleket,
illetve Galli Valaszleveleinek fogalmazvzinyait, mindenekelfitt balkani, k0nstanti—
napolyi és észak—afrikai egyheizi iigyekkel kapcsolatban, és nyilvan missziés v011at-

5 Az itt elmondottakrél részletesen irtam: MOLNAR, Katolikus misszfl i/e, 66-74 és 443-446.
6 Az iratot mar korabban idézte Téth Istvan Gyéjrgy egyik tanulmanyaban, de t0bb félreértéssel. A

levelet nem Tommaso Nadali, hanem Gir0Iam0 Matteucci raguzai érsek irta, még ha Nadali is a leVél—
iré fé’ informatora. A simandi zsinaton ,,Tamas mester” nem az antitrinitariusok Vezet6jeként szallt
szembe a temesvari katolikus kziplzinnal, fra Domenico Giorgival, hanem ez a messer Tommzlso magaval
Nadalival azonos, aki a domonkos szerzetessel ésszefogva gy0’zte 16 az antitrinitariusokat, miként az a
sz0Vegb6l egyértelmfien kideriil. Természetesen fra Domenico Rékason sem hadakozott Tamas mes-
terrel (ismét csak Nadalival), hanem az 6 jelenlétében kértek t6le papot a rékasi hivek. Tc’)TH ISTVAN
GYGRGY, Domonkos 7Izisszz'0nririm0/e oz tiJ'7/‘ii/2 /€07/'7' Mrzgym/'07/'5zzig0n 63“ Moldvzilirm ((1 Hitterjesztés Szemf Kong-
1"egcicir)’jcz 7/*67mlz' levéltdm immi alapjén), A domonkos rend Magyarorszagon (MfiVel6dést0rténeti M11’-
hely. Rendtérténeti konferenciak 3), Piliscsaba—Budapest—VasV:ir 2007, 89-112, 98. A tanulmany
fijrakézlésez Tc’>TH ISTVAN GYORGY, Miswzionévfi iuso/e a lean; 12773074 Magym/‘o7/wzpigon, Budapest 2007,
3I0“324a 313-

7 Archivio storico della Sacra Congregazione per I’EVangelizzazi0ne dei Popoli 0 de ,,Pr0paganda
Fide” (APF), Miscellanee Varie (Misc. Var.), V01. I/a.
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kozasai miatt keriilt a négy évtizeddel késffbb alapitott Pmpdgomdoz Fide Kongrega-
cio arch1’Vumaba.8

A levelezéskotet tobb irata a raguzai érsek balkani tajéliozédasanak korai és igen
informativ forrasait jelenti: Galli biboros és Matteucci érsek levélvaltasabol l<irajzo—
lodnak a raguzai érsek és az oszman Balkan kozotti kapcsolatok jelentosebb csorno—
pontjai. Az érsek ilyen iranyfi tevékenységének legfontosabb elemét a leveleknek és
pénzkiildeményeknek Roma és a Balkan—félsziget kozotti tovabbitasa jelentette.
Mint az a dokumentumokbél egyértelmfien kideriil: az érsekeknek az 162o—as
évekt6l kezdve éllandosult kozvetito szerepe mar fél évszazaddal korzibban olaj0—
zottan mfikodott, mégpedig ekkor is Anconan kereszt1"1l.9 Matteucci Rémabél erre
a célra elkiilonitett pénzb0’l tzimogatta a bosnyak ferencesek épitkezéseit: 1582 ele-
jén 100 scudét fizetett Grgo Masnovié tartomanyfonoknek a modriéai kolostor
épitésére, és tovabbi 100-at kértek to’le az épiilé’ velikai rendhaz szamara.” Szintén
a mediacio részét képezte, hogy a raguzai f6pap biztositotta a szentelt olajat a bal-
keini katolikus kzipolnzik részére.“ Ez utobbi aktus mar joghatészigi jelleggel is birt;
ezt az aspektust er6s1’tette az a papai kivaltsag, amely alapjan a raguzai érsek felol-
dozhatott a papanak fenntartott esetek alol a koztarsasag teriiletén kiviili, torok
uralom alatti teriileteken, s6t negyedik fokon rokonheizassagokat is engedélyezhe—
tett, csak adatszolgaltatasi kotelezettsége volt a Szentszék felé.”

Ugyancsak a balkzini jurisdikciora utal, hogy — olykor romai jovahagyzissal — 6
diszponalta a balkani kereskedotelepek kaplanjait, és gyakran jart el egyhazfegyelmi
iigyekben. 1585—ben Galli biboros és a ferences rendfonok engedélyével Magyar-
orszagra kiildte Francesco da Ragusa ferences baratot.13 A torok alatti teriileteken az
egyhazi fegyelem betartatasa szinte lehetetlen Volt, ezért a renitens papokat a l<eres-
l<ed6l< segitségével kellett Visszatoloncolni Raguzaba: igy jzirt a csiprovci fra Andrea
és a torokokkel VCl‘Cl{C(l6, agyastarto albaniai don Alessandro is.I4 A keresl<ed6l< b1’1’—
nos életvitele miatt haborgo Don Matteo szilisztrai kaplant tiirelernre kellett inte-
nie, de kozben a kaplan sem Viselkedett mindig példasan: egy alkalommal kozVetle-
niil azutan misézett, hogy egy ortodox hiVo’t megvert — a sfilyos kihagas alol Végiil
papai felmentéssel a raguzai érsek oldozta fel.‘5 Ugyanakkor balkani Viszonylatban

8 A kotet dokumentumait boségesen értékesitettem a 4.. jegyzetben idézett konyvemben. Tabb ho-
doltsagi levelet kozzétett bel6le: T6TH ISTVAN GYORGY, Litteme 111155101/m1"i01/11112 de H1mg1z1‘z'11 et T1/1111-
sz'lw111z'11 (1572-1717) I (Bibliotheca Academiae Hungari-ae—Roma. Fontes 4), R0ma—Budapest 2002,
101-119, passim.

9 Matteucci érsekre kiilonosen a két balkani apostoli Vizitator, Aleksandar Komulovié és Tommaso
Raggio levelezésének és ellatmanyanak postiizasaban harult komoly szerep. APF Misc. Var., Vol. I/a,
fol. 281: 291: 501: 1051‘.

1° Uo., fol. 3191:
" Uo., fol. 2521:
12 U0., fol. 3271-331:
13 Uo., fol. 3114
14 Uo., fol. 321: 2521:
15 U0., fol. 32112.
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nemcsak a kézkatonaikkal Volt sok gond, hanem az ekkor még igen foghijasan be-
téltétt piispiikségek ffipapjaival is: az aibéniai piispékék sokkai szivesebben tart6z-
kodtak Raguzéban, mint az albzin hegyek kézbtt. Ha ennek Réméban hire ment,
akkor 21 raguzai érseknek kellett a késlekedé’ egyhzizffit, miként 1585—ben az alessiéi
piispbkét, a rezidencizijéra kiildeniefé

A balkéni missziék szervezésére Vonatkozé raguzai elképzelések egyik kézés
neVez6je a Raguzéban alapitandé missziés szeminérium terve Volt: .32 alzibb részle-
tesen bemutatott személyek meliett Matteucci érsek is ebben létta az egyetien le-
het6séget az akadozé papi utzinpétlés bizt0s1't2'1s2i1‘a. 1580—ban arréitudés1't0tta Galli
biborost, hogy abban az évben mér hérom papot kiildétt térék te1‘i'1iet1'e, de az igazi
segitséget egy jezsuita Vezetésfi raguzai szeminérium jeientené.I7 Ebb6l a megfon—
toleisbél sokat féradozott a jezsuiteik letelepitése érdekébenfg Még izgalmasabb ter-
Ve, hogy Raguzéban szeminziriumot alapit a boszniai ferencesek széméra. Elképze-
lése szerint éssze kellene kapcsolni 21 bosnyzik ferencesek és a raguzaiak kivéltszigos
poziciéit az Oszmzin Birodalom teriiletén — az oszménok éltal megtfi rtferencese—
ket az oszmén részr61 privilegizeiit Raguzéban (pontosabban a mellette leV6 Ombla
Vagy Daksa falvakban) kellene képezni, ahové a tértikék is kéjnnyen engednék
6ket tanulni. Tervezetében mér kéjrvonalazédik a k6Vetkez6 szzizad kézepére meg-
fogaimazédé, szfikebb értelmezésfi Illyricam koncepciéjaz Dalmzicia, H0rvétor-
szég, Bosznia és (a ke's6bb ijnailié regnamként csatlakozé Szlavénia helyett) Raguza
kiildenének névendékeket a raguzai ferences k0lie'giumba.I9 A pépa és a ferences
rendf6n6k feikarolta a tervet és 200 sczalo éves ellzitmzinyt biztositott a szemin2iri—
um szzimzira, s6t a (nyilvénvaléan hédoit) magyarorszégi ferencesek képzését is
erre az intézményre kivénta bizni, ebb6l a célbéi a pzipa az eilzitményt 400 scuclora
n('3velte.2° Nem tudjuk, hogy a terv Végiil miért nem Valésult meg, minden Val6sz1’-

16 Uo., fol. 307’.
17 U0., fol. 99772.
18 U0., fol. II6’I"—II77Z A raguzai jezsuita misszié 1581-1585 kézétti tijrtéiietére lésdz MIROSLAV VAN-

INO, Isusovcl i lyrvats/ei 7lfl7"0(l. I: Rad u XVI. stoljefa. Zagrelaaflei /eolegzj, Zagreb 1969, 25-29.
19 ,,Mi vim cletto c/ye Saa Santita zma volta impiego per zm 5e77ai7aaVio ml 77ao7aaste7/‘lo all Wglia in Dal-

matia bona qaaiztita all clanari, clae poi non bebbe effctto. Piglio a7/‘clz'7*e all metterle 2'72 co7zsiclemtio7ae cl7’z'7a nissan
parte [)0 trelabe esser all maggio7°p'rofz'tto alla c/yristianita c/ye gm tomo a Ragusa, /aavemlo qaam/‘o mzglia lontano
clzlol luoglai attissimi Omlala et Daxa, prima perv/ye’ questa rellzgione all San Francesco é amiqzlata er a Zl7l CCI/‘t0
modo tolerata et osservata cla Tm/‘c/11', et la natione Ragmea, tanto dc secalari come a”ogn’alt7/‘a some, laa co772e¢‘tio
libero m lo7/'0 in 0 727' loco ii; all nesszm altra 72atz'o7ze citta 0 loco all Dalmatia. Et ci7'czlmcirca laa la Boma et la7

Corvatla, nelle qaali 307/10 molti c/11/‘istia7ai er laoc/92' cli cleftipacl1'i¢liSa7a Francesco, er sono pwovincie pove7'issz'772e
et piene all calamita, et molti cl’essi veizimmzo libei/'amem‘e et senza sospetto alcmzo ad impa7'are et a t7"atte7ze7/'51’ a
Ragma 0 ml Ragaseo, c/ye non ye7/‘avmo zfolerati cla Tmrc/oi c/ye vaclin’alz‘rI"ove. Er pero l’e7*e2‘rio7ae a”1m mea’z'oc7/"e
seminario qai cli quattro o seifratiper ciascmza (ll queste qu/lttro proviizcie, Dalmatia, Corvatia, Boma et Ra-
gasa con an poco aiuto del Nosfl°o Signore sarelabe 2'7/zc7~'eclz'lJile giovamemfo alla c/9w’s2‘.z'am2‘a et a qaesta 7*ellz'gz'o7ae
all San Francesco, nella quale .S‘Zl7’g€7”€l7lJ0720 tattavia /9aomz'm' di valore et s’amlarel7l7e spargemlo f7/‘a inficleli
maggi07"me7a2‘.e.” Matteucci Gallihoz, Sipan, I580. oktéber 6. APF Misc. Var., V01. I/a, fol. 11672.

2” Uo., fol. 31v.
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nfiség szerint a torok gyanakvaisa miatt nagyon ovatos raguzai szenzitus ellenéllzisa
zillhatott a héttérben.

3. RAGUZAI ERTELMISFZGIEK
Es A VAROSALLAM BALKANI KULDETESE

Az alzibb kozzéteendo’ dokumentum tartalménak értelmezéséhez kitfino’ kim-
dulopontot jelentenek a benne szereplo’ személyek. Tommaso Nadali, Ma1'in
Temperica és fra Domenico Georgi Raguza baikéni egyhézi jelenlétének hérom
kiilonbozo’ tipusét, szintjét jelenitik meg.

Az irat legizgalmasabb szereploje maga az érsek informzitora, Tommaso Nadali
avagy Natalis (horvétul Toma Budislavié). Nadali a hercegovinai Nevesinje k6r-
11yékér6l Raguzéba telepiilt csalédban sziiletett 1545-ben. Bolognaiban és Pado-
Vziban tanult filozofizit és orvostudoményt, mindkett6b61 doktori cimet szerzett
(1572), majd a raguzai orvosok jellegzetes peilyeijeit futotta be. E16szor Raguzziban,
majd Roméban dolgozott, ezt kovetoen az Oszmén Birodalomba ment szerencsét
prébélni. 1575 és 1579 kozott III. Muréd szultén udvaréban mfi kodottorvosként, a
szultént magét is sikeresen kezelte, aki a hercegovinai Bobani birtokkal jutalmazta
szolgélatait. Isztambulban szoros kapcsolatot tartott fenn a nyugati zillamok (e1s6—
sorban Franciaorszzig és a Firenzei Nagyhercegség) koveteivel és a Szentszékkel.
1581—ben Visszatért Raguzéba, majd Lengyeiorszégba utazott, ahol Piotr MyskoW-
ski krakkoi piispok orvosa lett. A piispok és Beithory Istvzin lengyel kirzily is na-
gyon becsiilte: a piispok krakkoi kanonokkzi nevezte ki (1583), a kirzilytol pedig len-
gyel nemességet kapott (1585). Az irodalmi életben sem volt ismeretlen, szoros
kapcsolatokat zipolt a raguzai és a krakkéi szellemi elit tobb képviselojével; Verseket
irt, tobb raguzai és lengyel szerzo’ is neki ajzinlotta mfiveit. I586—ba11]an Dymitr
Solikowski érsek kiséretében Romziba ment, majd Raguzziba tért Vissza. Sz1'i16Vairo-
seiban orvosként mfikodott, egy szenzitusi hatérozatbol tudjuk, hogy 1598-ban
meggyégyitotta a hercegovinai defterdért. I606-ban a raguzai szenzitus éppen az
oszmzinokkal valo jo kapcsolatai és helyismerete miatt a trebinjei piispokségre jelol—
te. A peipa még abban az évben meger6s1’tette, azzal a feltétellel, hogy hat honapon
behil pappzi és piispokké szentelteti magzit. 16o8—ban hunyt e1N2ipo1yban, még mi-
el6tt a piispoki széket elfoglalhatta Volnafi l

A raguzai orvos honfitérsaihoz hasonloan kivételes poziciojzit iigyesen haszn2’11-
ta fel a katolikus egyhéz hadzillésainak er6s1’tése érdekében. Isztambulban a francia

2' MILAN RE§ETAR, Toma Natalii Budislavif i njegov ,,C0llegium 07/t/yodaxum” u Dul77*0vm'/eu, Rad
JAZU 206 (1915) I36—14I;_]oRJo TADIC, Dularowzcv/ciportreti I, Beograd 1948, 348-368; BASILIUS PAN-
Dilé, De dioecesi Trzbzmieiizsi et M€7”Cél7l€7QSi (Studia Antoniana I2), Romae 1959, 95-96. Legfijabb, f6Ieg
lengyelorszégi mfi kodéséreés szentszéki kapcsolataira osszpontosito, igen alapos éietrajzaz DANUTA
QUIRINI-POPLAWSKA, Toimmzso Nam/2'5 z Raguzy (Toma Budislavif I545—I608), migdzy Imliqz, Pals/ea; él
Dcthmtcjq, Baicanica Posnaniensia 16 (2009) 87-102.
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kéjvettel, Jacques de Germignyvel sokat féradozott a konventuzilis minoritzik galatai
letelepitése iigyében, és kés6bb is hasznos tanzicsokkal, térék kapcsolatainak m0zg(3-
sitéséval segitette a munkéjukat.“ 1580-1581—ben hosszabb utazést tett Moldvziban,
Havasalféldén, Erdélyben és a hédolt Magyarorszzigon, ennek dokumentuma az
aleibb kbzzétett levél, és err6l emlékezik meg Francesco de Medici toszkzin nagy-
herceghez irott levelébenz nemcsak a tartomzinyok ziltalzinos Viszonyairél kivént
tzijékozédni, hanem antik térgyakat és érméket is gy1’ijt'c5tt.23 Lengyelorszégban
gyégyité tevékenysége mellett bekapcsolédott az Alberto Bolognetti nuncius és
Antonio Possevino jezsuita diplomata ziltal mozgatott térékellenes szervezkedésbe.
A Possevino éltal megzilmodott e'szak—eu1'6pai szévetségi rendszer fontos 12inc-
szernét jelentette Havasalféld és Moldva bekapcsolédésa. A raguzai medikus ko-
rébbi utazésai sorzin jé kapcsolatba keriilt a két romzin Vajdéval, Fiilbevalés Péter
(Petru Cercel) havasalféildi és Szinta Péter (Petru Schiopul) moldvai uralkodékkal,
az elé1)bit koraibban egy sfilyos betegségbéil gyégyitotta meg. Ezt a kapcsolatrend-
szert hasznzilta ki Possevino, amikor Nadalit a romén Vajdaszigokba kivénta k1'ilde—
ni orvosként, hogy térképezze fel a 1ehet6ségeket és nyerje meg a két uralkodét a
katolikus i°1gynek.24 Ennek érdekében az ekkor mér a pappé szentelését tervezé’ ka-
no11ok—orVos szeiméra felmentést kért a pzipeitél, hogy gyégyité tevékenységét
folytathassa, nemcsak szfikebb kérnyezetében, hanem a szakadérok és hitetlenek
kijzijtt is. Kiildetéséhez Possevino nagy reményeket ffizéttz térijk nyelvtudzisa,
helyismerete és kivélé emberi tulajdonségai miatt a Iegalkalmasabb személynek
tartotta a feladatrafi Missziéjzinak feltehetéileg 1584 elsé’ felében tett eleget, Posse-
Vino Moldvérél készitett beszeimoléja minden bizonnyal a raguzai doktor inf0rm2’1-

22 E1161 szémolt be Antonio Possevino jezsuita diplomatéhoz cfmzett Ievelében (Kielce, 1583. au-
gusztus 8.). M077um€7lt(l Polomzze I/mficzzmt VI. Series Nuiztizztmue Polonizle. Alberti Bolognetti 7zmztiiz1p0st0—
lici in P0107/zizz epz'st0lm'm7z er zlctowmz Pm‘: H ( I583), ed. EDWARD KUNTZE, Krakéw 1938 (MPV
VI/II), 477-478.

23 ,,Di puoi /yo voluto vedere l’Ung/aerial, la Tmmilvania et altre pmvimie della Daria, dove /90 mcolto
dlczme medclglie et altre cmticclglie e laizzm/rie c/ye /90 pemmfo potere pzktcere all’/Iltezzez I/ostm, e me ne .907/10
I07/mzdo in pcztricl per acomodmee alcune miefi lcende.. .”. Nadali Francesco de’ Medicihez, Raguza, 1581. au-
gusztus 6. QUIRINI—POPLAWSKA, Tommaso Namlis, 101.

24 ,,Di costui c/7’e di Rzzgusi et 511 [oz lingual tZt7”Ctl, et é /zmicissimo di Pietro et Petmsco, l’zm0 primipe di
Moldaviez et l’elt7/‘0 /yam dellzz Wzldcc/aid, pemo mm‘ qmmdo mi z'ncm7zz'ne7"6 coll’aimo divmo vemo quelle117517/‘ti. Er
esso come e di ottimd meme, finer? quel c/Je gli Si (Iii/it et sorta pretexto di medico vedm‘) 5'6 Si p017/771 lzzsci/17110 presso
Petmsco con ypemnza c/ye Vostm Sigma’//‘id Il[zz5trissi7mz non si .s‘c0///'de7"Zz gzfi di ottener la beneclittione dd N03110
Sig7z07/“e.” Possevino Gallihoz, Krakké, 1583. augusztus 20. MPV VI/H, 505.

25 ,,Pe1*() sappia 4:/ye [4 mm petitione temlewz p7*z'mz'[ml77~zente accioc/ye’ 77Z6lfiddfid0[0 in Wlléldfl idet Moldavia Ll
quei due Wiovodi c/7e egli eonosce, et mpendo egli let lingual turcet, et essendo /momo dd benisszmo et di coscienzcl et
min czmz'cz'ss7'm0, desidemvo c/fegli, sotta name di medico, patesse stare appressa quei due wzivodi czlcune
setmmme, et senzct fa-r strepito /mver tutw quelld luce c/ye 60717167/‘7”é\l di quelle ptmti. . .”. Possevino Gallihoz,
Krakké, 1584. januér 31. Monumental Paloniae Vatzmmz VII. Series Numfioztume P0107/zicze. Allrerti B010-
gnetti mmtii apostolici in Polomfl epistolarum et ezctcrrum Pd?/‘S III, False. I (M. jam-jzm. 1584), ed. EDWARD
KUNTZE, Krakéw 193 9-1948 (MPV VII/III/I), 48-49. Az iiggyel kapcsolatos levelezés d0kument11—
mai 21 111:§1r idézetteken kiviilz MPV VI/II, 594; MPV VII/III/I, 71. 168. 175. 188-189.
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ciéira épiilt. Nem tekinthetjiik Véletlennek, hogy a jezsuita is hangsfilyozta a
raguzai l<:eresked6k szerepét a jaiszvaisziri katolikus templom fenntartésziban, ahol
korébban egy oreg magyar papot a1ka1maztak.25

Nadali Végrendeletében Vagyonét egy Raguzziban 1étesitend6 szeminérium ala-
pitziszira hagyta, amely azonban csak hosszfl Vajfi dés utzin, 1636—ban keriilt fel2il1i-
tésra. Az intézmény e1s6d1eges feladata a balkaini papi utzinpotlzis biztositaisa lett
volna, amit a raguzai egyheizmegye klérusaira alapozva a Vziroszillam érsekei nem
tudtak garantélni. Erre a nehézségre Matteucci érsek is kitér itt kozolt levelébenz a
raguzai papok a szegénység miatt nem akartak torok teriiletre menni, az érsekség
pedig nem rendelkezett megfelelé’ anyagi eszkozokkel a balkéni papok e1ta1‘t2'ts2i1'a.
Az orokség felhasznélésa mindeneke16tt a Raguzai Koztzirsaszig vonakodeisa miatt
késett, noha ezt az 161o—es években a jezsuita misszionziriusok, 212 1620-33 években
pedig a Propzzgamia Fide Kongregécié tobbszor szorgalmazték. AZ alapités kiVitele-
zése Végiil 21 raguzai érsekre maradt, akinek nemcsak az orokséget kezelé’ és azt
megdézsmzilé Szent Rékus papi konfraternitaissal, illetve a lee11d6 intézmény rek-
tori tisztére zihitozé trebinjei piispokkel, hanem az alapitzist politikai okokbél Ve-
szélyesnek tarto és a balkzini fiatalok felvételét megtilté raguzai szenzitus el1en2i11é-
szival is meg kellett kiizdenie. Az 1’1j papneVe16 intézet egy évtizedes hare utén,
1637-ben nyitotta meg kapuit, de a nagyratoré’ tervekkel ellentétben nem az egész
Balkémfélsziget katolikus fiatalssiga, hanem csupzin 21 trebinjei pfispokség hat 116-
Vendéke széméra. A szemineirium még a hozzé ffizott legkorlétozottabb reméI1ye-
ket sem Vziltotta be, romai Vagy loretoi eittelepitésének otlete a szenzitus e11en2i11é—
szin bukott meg, igy szinte teljesen eredményteleniil Vegetzilt egészen a 18. szeizad
elejéig.27

A raguzai orvos tehzit e1s6 kézb61 szerezhetett informziciékat mind Béthory Er-
délyének, mind pedig az oszmzin uralom alatti teriileteknek 21 katolicizmuszirél.
Béthory er6fesz1’téseinek, a kolozsvéri jezsuita kollégiumnak és a gyulafehérvéri
rendheiznak a jelentfiségét a raguzai Nadali a 16. szézadi jezsuita misszioneiriusok
perspektivzijéban létta: az erdélyi katolikus egyhziz kiindulo beizist es kaput je1en—
tett a torolc teriiletek felé irényulé missziék szzimzirafig Antonio Possevino jezsuita
diplomata Viziéjziban az erdélyi kollégiumokbél a Temesvérott mfikod6 raguzai
keresked6’k segitségével indult Volna ki 21 hitterjesztés a romzin vajdaszigok és a ho-

26 M07/zmim/zm Poloniae Wlticaml VII. Series Nzmtizltume Poloniae. Allaerti Bolognetti mmtii zzpostolici
in Polomfl epi.s‘t0lm*um ct actomm Pam‘ HI, False. II (M. jzmio I584-mazio I585, Appendix M. jm/1. I584—fL’[77'Z
I585), ed. EDWARD KUNTZE, Krakow I950 (MPV VII/HI/H) 436. Possevino és Nadali els6sorbar1
Bartolomeo Brutin, a moldvai Vajda Velencei szérmazésfi kegyencén keresztiil lcfvéntélc a katolikus
iigyet el6’mozd1’tani. Uo., 535-536. 565. 626-627.

27 PANDi1c’:, De dioecesi T/”z'l7zmz’em‘i, 43-51; U6, Trebinjs/ea ljis/eupijzz u tum‘/eo aloha, Tisuéu godina Tre-
binjske biskupije (Studia Vrhobosnensia. 2), Sarajevo 1988, 91-122, 95-97; RATKO PERIC, Budislrzviéev
pmvovjemi zdvod, Vrela i prinosi 20 (1994/1995) 29-41.

28 NIOLN1§R,K6lZ'0ll'/Clts‘ mzmzzsk, 155.156.
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dolt Magyarorszag iranyaba.29 A pater a levelezés szempontjzibél is hatékonyabb-
nak tartotta a budai és temesvari raguzaiak bevonasat a roman Vajdasagokkal Valé
kapcsolattartasba, mint a lengyelorszagi utat.3°

Nadalihoz hasonléan izgalmas figura a Ievélben emlitett masik raguzai, Marin
Temperica is. 1534-ben sziiletett Raguzziban, huszonnégy éven at keresked6ként dol-
gozott a Balkanon, ezalatt jél megtanult térékiil. A Raguzziban m1’ik6d6 jezsuita
misszionarius, Giulio Mancinelli hatésara lépett be a jezsuita rendbe 1582—ben. TerVé—
nek Valéra Valtasahoz Volt sziiksége az érsek elbocsatéjara, amelyr6l Matteucci levele-
ben emlitést tesz. Temperica j6V6jét a rend Vezetése az érsekhez hasonléan Iatta: egy év
rémai noviciatus utan nyelvtudasa és helyismerete miatt régtén (az italiai Giulio
Mancinelli és a francia Honorat Casa mellett) a Konstantinapolyba indulé rnissziés
csapat tagjava tette a rendf6n6k. Temperica legfontosabb hozzajarulasa a balkani
missziék iigyéhez egy 1582-ben, Claudio Acquaviva rendf6n('5k szamara ésszeallitott
beadvanya, amelyben negyedszazados tapasztalatai alapjan felvazolta az Oszman Biro-
dalom missziés lehetéiségeit. Tervezetében a balkani népek bemutatasa utan a délszlav
Vilag nyelvi egységére hivatkozva javasolta a missziék elinditzisat. Az egykori raguzai
kereskedéi figy tapasztalta, hogy a Balkan kilenctized részén a ,,szlaVc’>n” (szlav) nyelv
k1'il611b6z6 dialektusait beszélik, a nyelvjarasok kéizétt pedig csak ejtésbeli kiildnbségek
Vannak. Az eredményes missziés munkahoz Temperica szerint meg kell teremteni a
k1'i1('511b6z6 dialektusok alapjan a szlav irodalmi nyelvet, amely nemcsak a dalmat
nyelvjarasra épiil. Javaslatot tett egy raguzai szeminarium fe1a111't2isa1‘a a balkani
missziék szamara, hiszen Raguza alkalmas kapu a Balkan felé, és a birodalomban sza-
badon mozgé kereskedéik segitségével a balkani néjvendékeket kénnyen a varosba le-
hetne kisérni. Az alabb kézzétett Ievél tanfisaga szerint Nadali és Temperica jé kap-
csolatban alltak egymassal és a raguzai érsekkel, a dokumentum alapjan tehat egy, a
katolikus reform szellemisége altal mozgésitott, az Oszman Birodalomban 0ttho110—
san mozgé, hasonlé elképzelésekkel rende1kez6, balkani missziés orientaciéjfi elit je-
lenléte ktirvonalazédik a keresked6Varosban. A nagy tervek ellenére Temperica kons-
tantinapolyi mfikédése allandé betegeskedése miatt nem Valtotta be a hozza ffizétt
reményeket, ezért 1585-ben hazahivtak Rémaba teolégiat tanulni. Hazafi tja soran
megallt Pozsegan, az ottani hivek nagyon megkedvelték és piispijkiiknek ké1‘ték.3‘
1591-ben hunyt el a szicfliai rendtartomany tagjaként Reggiébanfi z

29 Antoizii Possevim Societatis Iem Transylvania (I584) (Fontes Rerum Transsylvanicarum 3), ed.
ENDRE VERESS, Budapest 1913, 199; MPV VII/III/H, 436.

3° ,,Et circa il detto breve et lettera [per il principe di Valachia], se bene 2'0 m’z'1zgeg7ae7/(3 difav/‘lo penetrar
in Wlac/via, qaal/yam vedré c/ye mm debba intoppami in qaalc/ye sinistro, nomlimeno /9a7m'[me7/zte p7/‘opongo a
Wstra Signov/'7'a Illastrissima cl7’i0 pemerei esser molto spedito c/ye per la via di Ragasi et Bada gli 52' mandassero
alzv/*0 szmile [77/‘eve et lettera. I Ragasei t1‘flfiCdfl0 0'ra’z'na7/'iamem‘e in Bmla er Temesvar eomzgao alla Valac/via.”
Possevino Gallihoz, Krakké, I584. februar 8. MPV VH/HI/I, 56.

3‘ Dam Bafic’: Elogia Iesai2*a'ram Ragasinommz, izdao DRAGOLJUB PAVLoV1é, Vrela i prinosi 3 (1933)
1-104, 10—12;]0s1P]UR1é, P0/eafaj ,,Z[J07’6l za firenje vjere” god. I627. da /e0a’jazvm'/7 Slavena avede zajea’m'cv/so
pismo, Croatia Sacra 4 (1934/8) 143-174, 155-158; VANINO, Isasovci, I, 41-49.

32 JOSEPHUS FEJER, Defanctiprimi saecali Societatisfesa (1540-1640 ) I, Romae 1982, 248.
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4. RAGUZAI KEREsKED(’)’K Es A HéD0LTsAG1
REFORMACIO

A hédoltsagi magyar mL'iVel6dést6rténet szempontjabél Matteucci Ievelének
Iegfontosabb adata kétségkiviil az 1581. évi sirnandi antitrinitarius zsinatra, illetve
hitvitara Vonatkozé hiradas. Az oszmanok sajatos Vallaspolitikaja kezdetben egya1-
talan nem szabalyozta a reformacié altal meginditott folyamatokat, de nem iild6z-
te kifejezetten a régi egyhaz hiveit sem. A hagyomanyos vilagi és egyhazi elit, azaz
a féldesurak, a Varosi magisztratusok és az egyhazi intézményrendszer eltfinésével
tamadt firt a Balkanrél felhfizédé déli szlav és az lijonnan kialakulé magyar ke1'es—
kedfiréteg, tovabba papjaik, a h0rv2it—bosny:ik katolikus, illetve a Magyar Kira1y—
sag és Erdély fel6I ér1<ez6 magyar protestans lelkipasztorok téltétték be. A refor-
macié harom iranyzata (a lutheri az 154.0-es és 1550-es években, a helvét az I550-es
évek derekatél, majd az antitrinitarius I569 utan) a hédolt orszagrész mez6Varosai-
ban és falvaiban sokhelyiitt szinte akadalytalanul terjeszkedett, ugyanakkor biz0—
nyos teriileteken, igy elsfisorban a Dél-Dunantlilon, je1ent6s katolikus ellenallassal
ta1a1l<0z0tt.33 Munkajuk, fé’leg kezdetben, sokszor kudarccal Végzéidéitt. Eszéki S21-
geti Imrét a régi Vallasukhoz ragaszkodé tolnai polgarok 1545 nyaran néhany hét
utan tavozasra kényszerittettek — utédjanak Viszont sikeriilt elérni, hogy az im-
mar lutheri tanokat Vallé hivek Szigetit harem év mfi lvaVisszahivtak a Varosba.34
Hasonlé elkeseredett katolikus ellenallasrél szamolt be Sztarai Mihaly is: ,,H0ssz1'1
Ienne elmesélnem, kedves Miklés uram, mennyi bsszetfizésem Volt ezalatt a hét év
alatt a papa papocskaival Isten igéjének hirdetése k<')'zben”— szakadt fel a panasz a
reformatorbél 1551-ben irott hires leVelében.35

Ennek a hédoltsagi katolikus ellenallésnak a f6 képVisel6i a raguzai l<eresked6l<
voltak. A reformatorok e156 genemiciéjanak beszamoléi szerint a térék hatésag0k—
hoz f1'1'z()'d6 szoros kapcsolataik és pénziik révén a raguzaiak akadalyoztak 1egin-
kabb az 1'1j tanok terjedését a hédoltseigban. Az 1550. évi Vaskaszentmartoni zsi11at—
rél Wolfgang Musculust tudésité Prodanisinus Gyéjrgy Vérésmarti lelkész szerint
a dél-baranyai katolikusok a raguzai kereskedfik tamogatasaval tudtak tartani a
hadallasaikat: ,,Nagy harcban Vagyunk a rémai katolikusokkal, akiket az olasz ke-
resked6k, akik Magyarorszagnak ezen részén fizik mesterségiiket, annyira tamo-
gatnak, hogy emiatt sok Veszfidségfi nk és munkank Van, mert ezek iigyiik e16me—
netelét nem atallottak a térék tisztVisel6kné1 pénzzel el6seg1’teni; fly médon a meg

33 Legfijabb révid attekintés: MOLNAR ANTAL, Refowmicié cz /yéclolt Zwczgvczroiwzégon, Histéria 31
(2009/9-10) 5-11.

34 KATHONA GEZA, Fejezete/e a t57"5/6 /20’a.’0ltségz' 7"ef07«'mc2ci0’ t07rte’ne2*éb6’l (Humanizmus és reformacic’)
4), Budapest I974, 50-51; BUCSAY MIHALY, Eszéki Imre levele Flzzcizzs/aoz, Tanulmanyok és szévegek a
magyarorszagi reformatus egyhaz XVI. szazadi t6rténetéb6l (Studia et Acta Ecclesiastica 3), Budapest
I973, 903-910, 908-909-

35 Momcmentct ecclesiasticcz tempom imzovcztcte in Hmzgczricl Velzgionis illustwmticz 1521-1552 1-K ed. VIN-
CE BUNYITAY—RA]MUND RA1>A1cs—JAN0s KARAcs0NY1—](’)zsE1: LUKCSICS, Budapest 1902-1912, V, 544.
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bizonytalankodé hiveket letéritik az igaz 1’1trél.”36 A tolnai prédikator, Eszéki Imre
szintén a kereskedfivaros polgaraiban latta az evangéliumi eszmék terjedésének
legnagyobb akadalyat Matthias Flacius Illyricushoz irott beszamoléjaban (1549):
,, . .. az istentelen raguzaiak, honfitarsaid, akik a térék taborban iizletelnek, ellensé—
gei az evangéliumnak.”37

1565-ben érkezett Pestre Seraphinus Pantanus raguzai ferences, akinek Szegedi
Kis Istvan rackevei prédikatorral valé hitvitajarél és csfifos Vereségérffl Skaricza
Maté nem éppen elfogulatlan tudésftasabél értesiiliinlc. Pantanus — Szegedi elmés
gflnyversének tanfisaga szerint is — oiasz, azaz raguzai Volt; a hédoltszigban m1’ik('5d6
katolikus papok atlagahoz képest nagy m1’iVeItséggeIb1'rt, gérégiil és héberiil is kit1’i—
n6en tudott. Rackevére egy halom kéjnyvet lecipelt, hogy ezekb61c2’1fo1ja Szegedi ta-
nitasat. A prédikator szintén kész Volt a Vitara, s6t meghfvta a templomba a kevi ka-
tolikusokat is. Frater Seraphinus Végiil figy felsiilt a tudomanyaval, hogy hivei, az
olaszok és a ,,tr2ik0k” kisomfordaltak a templombél, és kényveit is egyediil kellett
hazacipelnie, holott idefele hivei vallan hozatta le azokat. Szegedi a hitvita tanulsagai
alapjan ésszeallitott egy parbeszédes m1’1’vet, amely sajnos nem maradt rank, de tar-
talmara Skaricza rijviden utalz ,,Természetesen kivilaglott ezekb61, hogy a papistak
témege meg most is mily Val<:mer6séggel és az igazi jézan észnek mily megtagad2i—
saval kardoskodik az 6 miséjiikért, a purgatériumért, az évenként e16f0rdul6 fin-
nepekért és az effajta hazugsagokért, az emberi agyveléinek sz6r11ysz1'ileményeiért,
és iiszkét meg landzsakat ragad, mert (inhittségében Vas fegyverrel fe11yeget6zik,
de ez a szent harckészségnek és szétzfizé igazsagnak erejével szemben csak 11ad- es
c’>1omfegyVer.”38

Valamennyi fentebb idézett beszamolé egykorfi propaganda-nyomtatvanyolo
ban latott napvilagot, a raguzaiak reformacié-ellenes szerepe tehat Eurépa-szerte
kézismertnek mondhaté. Negativ megitélésiiket a reformacié taborziban a mar
emlitett Flacius igy foglalta ijsszez ,,A raguzaiak nagyon gazdag keresked6k, akar-
csak a nijrnbergiek Vagy augsburgiak. A Féldkézi-tenger egész térségében keres—
kednek, keresztény és tértik iizletfelekkel. Attél félnek, ha beveszik a Krisztust,
tébbé nem kéthetnek iizletet a papasokkal. .. Ha mar egyszer nem szolgalhatnak a
Krisztusnak is és a Mammonnak is, akkor — gondoljak — jobb a Mammonnak és se-
gédjének, a hasuk istenének szolgalni, akarcsak a mi mamelukjaink cselekszik nagy
iigyesen és szorgalmasan mostanszig. De bizony sokkal nagyobb b1’1’n az, ha Valaki az
egyszer mar megismert, bevett és megvallott evangéliumot tagadja meg, mintha
soha meg nem ismerte v0l11a.”39

36 ZSINDELY ENDRE, Wblfgmzg Musculus 7/zmgymf /ezlpcsolamimlk do/eu77zem‘umczi, Tanulmanyok és szé')—
Vegek, 969-1001, 988; a német eredeti: u0., 980. A Vaskaszentmartoni zsinat téjrténetét feldolgozé
Thury Etele a kérdéses mondatot rosszul forditotta: THURY ETELE, Az I550. évi wz5k¢z5ze7/zt7mi7/‘r07/zi 252'-
mn‘, Protestans Szemle 25 (1913) 425-439. 4.75-4.87. 4.75-4.76.

37 Lasd a 34. jegyzetben idézett forrast.
38 KATHONA, Fejezetele, 133; a latin eredeti: u0., x05.
39 BUCSAY, Eszéki Imre, 910.
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A raguzaiak jelentéfségét ebb6I a szempontbél alapVet6en két tényezé’ hatarozta
meg. AZ egyik a beszamolék altal is hangsulyozott gazdagsaguk és jé tbrék kapcs0lata-
ik, amelyekkel az oszman uralom Viszonyai kézbtt a felekezetek térfoglalasat bef0lya-
solni tudtak. A masik aspektust a korai reformacié balkani missziés Varadalmainak
kontextusaban értelrnezhetj1'ik:4° a magyarorszagi és németorszagi ref0rmat0r0k ter-
Vezgetéseit a balkani szlavok rnegtéritésére a raguzaiak massziv katolicizmusa és
elszant fellépése jelentfisen megzavarhatta — nyilvan ebben az ésszefiiggésben ha-
s0nh’t0tta 6ket Flacius sajat taboranak mamelukjaihoz, az interimistakhoz és az
adiaphoristakhozf“

A fentebbi eseménysorba szervesen illeszkedik, mintegy utolsé Vonatkozé hir-
adasként, a Matteucci érsek altal emlitett simandi antitrinitarius zsinaton tértént
raguzai kézbelépés. A partiumi Simand a radikalis reformacié térténetének egyik
f0nt0s kijzpontja, az egyetlen ismert hédoltszigi nyomda székhelye V0lt. A Ma-
r0s-menti piackézpont polgarai a t0r0l< teriiletelz; felé I569 utan megindulé, Basi-
lius Istvan altal Vezetett misszié eredményeként tértek at az antitrinitarius hitre,
1570—ben mar jelent6s kéizéjsség Vallotta a heiromseigtagadé eszméket/P A mez6Va—
r0s lelkésze 1570—ben Karadi Pal lett, akit a késéibbiekben alféldi piispéjkként eml1’—
tenek a forrasok, tehat Simand 212 1570-63 évek elején a hédoltsagi antitrinitarius
piispékség székhelye Volt. 1570 szeptemberében Simandon tartottak a misszié fon-
t0s allomasat jelent('5 ref0rmatus—antitrinitzirius hitvitat MeliusJuhasz Péter, i1let—
Ve Basilius Istvan és Karadi Pal részvételével. Simand jelent6ségét tovabb nijvelte,
hogy Karadi a nyomdajat is iizemeltette a Varosban, ah0l a hédoltsagi misszié altal
termelt Vitairatokat adta ki.43

A felekezeti er6Visz0ny0k atrendez6dését mutatja a Temeskézben és Ma-
r0s-mentén, hogy alig egy évtizeddel kés6bb mar nem a reformatusok, hanem a
katolikusok szalltak szembe az a11titri11it2i1‘ius0kkal. A katolikusok poziciéinak
dé1—alf01dimeger0’s0dése egyértelmfien a raguzaiak temesvari keresked0’te1epének
megszilardulésaval fiiggétt éssze. Az e1s6 Temesvaron m1’1’k0d6 keresked6r0’l 1554—b61,

4° Ezekre a missziés elképzeiésekre lasdz KATHONA GEZA, A délszlziv 7/zyelv szerepe 51 I6. sz. tim')7e-
mz'sszz°6i wimdal77miI7cm, Theolégiai Szemle 2 (1 959) 423-426.

4‘ Flacius kiadvanyanak reforrnaciéttirténeti hatterére: KATHONA, Fejezete/e, 45-46.
42 BALAZS MIHALY, Teolégzkz és i7’0ddl077l. Az E/M613/en /e2’m7ili antz't7*inimm'_z77zm /eezdetei (Humanizmus

és reformacié 25), Budapest I 9 98, 33-45. AZ elmult években a hédoitsagi antitrinitarius misszié talan
legfontosabb forrasa, Kénosi Téizsér Janos és Uzoni Foszté Istvan monumentalis 18. szazadi unitarius
egyhaztérténete is napvilagot latott, amelyben szamos adat talzilhaté a dél—a1f01di antitrinitarius k0-
zésségek, igy Simand t'0'rténetére is. fzinos Kénosi T6’zse’7«'-Istwin Uzom Foszni: Um'2*m'z'0—ecclesim‘ticcz
Historirz T7/mzsylvcmicrz 1-H, ed. by JANOS KALDOS; intr. by MIHALY BALAZS (Bibiiotheca Unitariorum
IV/1-2), Budapest 2002. E156 kétetének magyar fordftasa: Kénosi T6’z5e‘r}cinos—Uzoni Foszté Istwin, Az
erdélyi zmz'tri7"z'us egy/yciz tértévzete I, ford. MARKOS ALBERT; bev. BALAZS MIHALY (AZ Erdélyi Unitarius
Egyhaz Gy1’ijt61eVéltaranak és Nagykényvtaranak kiadvanyai 4/1), Kolozsvar 2005.

43 DORNYEI SANDOR, A XVI. szcizadi simzindi 7/zyomdct, Magyar Kijnyvszemle 80 (1964) 172-174;
BALAZS MIHALY—KALDOS JANOS, Karddi Pail nyamdcija, Fata Iibelli. A nyolcvanéves Borsa Gedeon k0-
széntésére irtak baratai és tanftvanyai, Budapest 2003, 215-228.
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a Vairos elfoglalésa utzin két évvel van adatunk. A nagyobb arzinyfi megtelepedés és fiz-
leti tevékenység csak az 156o—es években kezd6dott, és Temesvzir Buda mellett a belg-
rzidi kolonia mésik magyarorszzigi alkozpontjzivé fejl6dott. A temesvéri keresked6k el-
s6sorban Belgrzidbol kapott hitelekkel kereskedtek, a Vérosban megtelepedett, kisebb
Vagyonfi boltosok gyakran tairsultak gazdagabb belgrédi honfiteirsaikkal. A temesveiri
telep az 157o—es évekre a raguzai kereskedok legfontosabb magyarorszzigi bzizisa lett.44

A kereskedelmi jelenlét megszileirdulzisait a katolikus egyhziz pozicioinak er6sodé-
se kovette. Temesvér volt az elso’ hodoltszigi apostoli Vizitzicio Végzillomzisa, itt halt
meg Bonifacije Drakolica piispok, ViZi'C2itO1‘ (1582) és k1'sér6je, Bartolomeo Sfondrati
jezsuita szerzetes (1583).45 A Véros 212 1580-213 éVekto’l kezdve a raguzai bencés és bos-
nyeik ferences misszionziriusok egyik célpontjénak szém1'tott.46 Temesveirott m1'iko—
dott 1581 és 1584 kozott a raguzai kereskedok keiplénjaként Domenico Georgi do-
monkos szerzetes, al<ir6l Matteucci érsek levelében is olvashatunk. Georgi a balkzini
keresl<ed6telepen mfi kod firaguzai lcziplain jellegzetes tipusa, tevékenysége nem sz1’1’-
kiilt le 21 Vziros katolikus kzipolnzijénak e112it2'1sé1‘a, hanem a kornyékbeli katolikus
szorvényok gondozzisét is magzira Véllalta, a kereskedéik hatalmeit és pénzét kihasz-
nélva lépett fel a Veszélyeztetett kozosségek érdekében.47 Rendszeresen megfordult
a katolikusok eiltal lakott, pap nélkiili telepiilésekenz Rékason 1581—ben a h1’Vek1e1ki—
pésztorért konyorogtek a domonkos kziplénriak, ennek 212 61 k1’sér6 Nadali is tanfija
Volt. A beszzimoloban emlitett Rékas, Lugos és Karzinsebes a 17. szzizadban 21 temes—
kozi missziok legfontosabb kozpontjaivzi V2iltak.48

Mindezek fényében talén Iijragondolzisra érdemes 3.2 a meglehetosen zavaros
informaicié, amely Kareidi Pail Simzindrél Valo kifizetésére Vonatkozik. Kareidi
ugyanis 1572 koriil elhagyni kényszeriilt Simaindot, egy ideig Lugoson mfilcodott,
majd Temesvérra ment zit (/)v2’1ri Benedek helyére, aki Viszont Simzindra kalta
zott.49 Az eseményrol egy heidelbergi antitrinitzirius menekiilt, a renegzittzi lett
Adam Neuser szzimolt be 1574—ben kelt hires levelébenz ,,Mie16tt az erdélyi Vajda
Vagyis fejedelem orszégaibol kimentem Volna, egy Lugusch nevfi helységbe jutot—
tam és ime, ebben a helységben megtaleilom a fent mondott Paulus l<o11yVr1yomta—

44BoGUM1L HRABAK, Dubrovzzfl ei trgovci u 0s7mmlzj3/eom delu P/moizzje do I570. godine, Zbornik Ma-
tice srpske za istoriju 30 (1984) 7-42, 17-18 és 26-35.

45 MOLNAR, Kcztoli/em misszié/c, 133 és 157-159.
46 MOLNAR ANTAL, Raguzzzi bemés flzisszionciriztsok tl /yédolz‘ Mag)/m"01/szcigon. Eloadzisként elha11g—

zott: Crokség és kiildetés. Bencések Magyarorszaigon. Tudoményos konferencia, Budapest-Piliscsaba,
2o1o. oktéber 19-2o. Megjelenés 211311 a konferencia eloadésait tartalmazo kotetben.

47 MOLNAR, Kcztoli/ms‘ mi.s‘.s‘z.z’0’/e, 70. 133. 135; T6111, D077/Lon/e0.s‘ 77ziss.zz'0ném’us0/e, 92-95.
48 MOLNAR, Kcztolikus mzssziék, 338-348; U6, fezsuim misszié Km”/imeI7ese7z (I625-I642), Torténel—

mi Szemle 41 (1999) 127-156.
49 Karaidi 1588 koriil bekovetkezett haleilziig Temesvairott dolgozott, mint az alfoldi magyar anti-

trinitériusok piispoke, Ovéri 1580 koriil még szintén Simzindon Infikodott. EVA HAAS, Pail Kanidi,
Ungarléindische Antitrinitarier III (Bibliotheca Bibliographica Aureliana 204. Bibliotheca Dissiden-
tium. Repertoire des no11—co11formistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles 23; red. Mihély
Balézs), Baden—Baden-Bouxwiller 2oo4, 49-82, 51-52.



RAGUZA Es A BALKANI MIssz1(’)K KEZDETEI 99

t6 urat. Elolvasta 21 leveleket, amelyeket 21 superintendens irt nékie, aztén e1beszé1-
te, hogyan fizték ki 21 Vérosbél az olzih hitfiek. Ajéndékozéssal és Védaskodéssal
elértek annyit a basénél, hogy (inéki hziza népével egyfitt tévoznia kellett és most
Lugoschon lakik.”5"

Kik lehettek azok a ,,r0m2in0k”, akik a temesvziri paseineil elérték Karédi elt2’1V0h’-
tzis-(it Siméndrél, és Vajon miért tették ezt?M1’g Zsigmond Gyérgy Vagy 21 levelet 1’1jra
felfedezé’ Pirnét Antal nem akadtak fenn ezen a nehézségenfil addig Dérnyei és Ba-
Iézs idézett tanulmeinyaikban mér érzékelték az adat problematikus VO1tEit.52 A ma-
gyarorszzigi hédoltszigban a 16. szzizadbél nem ismerfink p1‘0test2'1ns—0rt0doX Vallzisi
konfliktust, amely térék birészig el6tt zajlott Volna. A Mar0s—mentén ebben az id6—
szakban nem tfinik Valészinfinek olyan romzin Vilégi (keresked6—) elit Vagy egyhézi
szervezet jelenléte, amely gazdaszigilag és intézményesen képes Iett Volna a temesvziri
paszinél fellépni egy magyar mez6v2’1r0s parasztpolgzir k('5z('5sségénel< lelkipzisztora el-
len. A Temeskijzben az ortodoxok (nem roménolc, hanem szerbekl) ilyen jellegfi’ ak-
ciéirél a bosnyzik katolikusok ellen csak a 17. szzizad derekétél Vannak adataink. Ezek
21 konfliktusok azonban teljesen rneis kontextusban eszkalélédtak, a szerb Vladikaik
célja egyértelmfien 21 katolikusok gazdaszigi és joghatéseigi alzivetése Vo1t.53 A refor-
mzicié a romeinok kéjzétt a 16. szézadban igen szerény mértékben terjeszkedett,
ugyanakkor igaz, hogy a ,,ref0rm2’1It” romein egyhzizszervezési térekvések éppen
Jénos Zsigmond a11tit1‘init2i1‘iuss2'1 V2116 udvarzibél indultak ki, talzin 6:2 21 missziés
Iendiilet 212 1569 uténi partiumi kirajzésra is je1lemz6 Volt; és amint az erdélyi ro-
ménség ellenzillt a reformziciés propagandénak, figy fe1tehet6leg partiumi hitsor-
sosaik sem lelkesedtek a Valleisfi jité ttirekvésekért. Szintén megfontolandé k6ri'11—
mény, hogy 1571 utén éppen Lugos és Karénsebes kérnyékén maradtak fenn
legtovzibb a reformélt romén egyhzizszervezet had2ill2is21i.54

Ennek ellenére mégis joggal meriil fel 21 kérdés: Vajon mennyiben volt izgalmas
Vagy Veszélyes a siméndi és kijrnyékbeli romzinok szzimzira egy olyan magyar
antitrinitérius nyomdész, aki a helvét hitvalleisfi honfiteirsaival folytatott hitVit2’1l<-

5° A levelet még 1774-ben Lessing tette kéjzzé 21 wolfenbiitteli Herzog-August Bibliothek a11yag2i-
bél, bfiséges kommenteirokkal. Magyar Vonatkozeisli részeit fordftzisban kézéltez ZSIGMOND GYGRGY,
Nemer Addm, Szézadok 45 (1911) 781-785, az idézet: 784. A levélrészlet német eredetiben igy szélz ,,E/ye
ic/9 dber ems des VT/eydd ode?‘ Fiirsten in Siebeizbiirgen Lzmden /eommen, zmd zog in den Flee/zen mit Ndmen
Lugmcb, ddfinde zhc/9 in selbem Flecken vargemeldten But/9d1’I"1lC/€61‘ Hem/'1/2 Pelzdum. Ndc/ydem 67' die Briefe Ids,
50 17am de7/' Superi7zte7zdemf gesc/yriellen, zezgt e7" mi?‘ rm, wie er (ms der Stddt Sc/aimzm ve7«'t7*z'eI7en w/ire van
denen, so den VVdlldcbz'sc/yen Glmdaen. Dieselben /ydtten 77/Lit Gese/yen/e zmd W7"/eldgnzfs’ bey dem Bdsc/ad soviel
zuwege g€Z7’l/‘6lCl7l', ddfl er /adtte weic/Jen mzlsseiz, zmd we/me itzzmd mix seinem Hdusgesifl de zu Lugusc/7.”
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING, Von Adam Neusem, einige dut/yentisc/ye Ndc/91/ic/aten, Gesa111melte Werke
VII, Berlin 1956, 585-650, a levélz 591-605, az idézet: 594..

5 ‘ ANTAL PIRNAT, Die Ideologie de1" Sielaenbzliegeie r17ltit7’i7’1it6l7'i€7' in der 157067/]d/97/en, Budapest 19 61, 124.
52 DCSRNYEI, A XVI. 3‘2;dZtldi, 173; BALAZS—KALDOS, KdVddi, 220—221.
53 MOLNAR, Kdtoli/my mz's5zz'0'/e, 345.
54 Rfi v fi szIMRE, A ieeformdcié dz e1*de'/yi old/90/e /e('1'z()'tt (Erdélyi Fiizetek 2), Debrecen 1938, 13-16; JU-

HASZ ISTVAN, Refcmmicié dz erde’l_vz' ‘romaine/e /e()'zb'tt, Kolozsvair 194.0, 76-97.
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hoz nyomtatott ki héttéranyagokat? Nem tudok szabadulni a gondolattél, hogy
még az ingerkiiszobiiket sem érte el, nem hogy komoly anyagi zildozatokat hoztak
volna eltzivolitésa érdekében a temesvziri pasa biréséga el6tt. Akkor Viszont kik le-
hettek 21 Neuser ziltal emlitett ,,o12ih hit1’iek”?A fentebb el6soro1t példzik és az alzibb
kozolt levél tanfisziga szerint a forrzisokban sokszor latinoknak Vagy olaszoknak
nevezett raguzaiaknak éllhatott a leginkzibb érdekében, és egyfittal 6k is Voltak ké—
pesek arra, hogy a hédolt Magyarorszég mésodik Iegmagasabb rangfi oszmén tiszt-
Viselojénél kijairjék egy antitrinitérius misszionérius és nyomdész kiebrudalészit
egy olyan telepiilésrol, amelynek talzin mér ekkor szzimottevfi katolikus lakossziga
Volt. A heidelbergi renegzit szémeira pedig a dalmét—olasz etnikai—kultu1'2ilis szub—
sztrzitum talzin konnyen keveredett az olzihhal.

A Nadali elbeszélésében emlitett 1581. évi siméndi antitrinitérius zsinat Val6sz1’—
nfileg kapcsolatban éllott Basilius el6z6 évi dél-alfoldi Vizitzicios lcorfitjéval, amikor
bizonyithatéan Siméndon is megfordult, illetve annak a helyi egyhaizi intézmény-
rendszert mege1‘6sit6 hat2is2iVa1.55 A zsinat osszehivésa minden bizonnyal Karzidi
Pail piispok és Oveiri Benedek simeindi Ielkész nevéhez f1’1’z6dik. A raguzaiak kato1i-
kus-Véd6 akciojénak részeként Georgi és Nadali megjelentek a zsinaton, és fel1épé-
siikkel megakadélyozték, hogy egy kornyékbeli falu, Magyaréd katolikus p1éb2i—
nosét az antitrinitziriusok elteivolitsék, s6t a torok hatoségok megnyerésével még a
h2i1‘oms2igtagad6k elfizését és megbiintetését is sikeriilt elérni. E2 212 esemény 1‘ész—
ben folytatzisa és lezérzisa Volt az 154.0-es évek Végét6l kezdve regisztrzilt hodoltségi
reformzicioellenes akciosorozatnak a raguzaiak részérol, részben pedig mér egy 1’1j
korszak, a katolikus missziok mfikodésének nyitzinyeit is jelezte, amely egyrészt a
katolikus felekezet déli szlév komponensének megszilzirdulzisait, mzisrészt pedig —
kiilonosen a jezsuita missziok vonzeiskorzetében — 21 l<ato1ikus—protest2i11s konflil<-
tusok megfijulziszit eredményezte 21 kovetkezfi évtizedekben. Az 6:136 folyamatnak
Simzind Vonatkozaiséban érdekes emléke a simzindi és péli horvzit ajkfi katolikusok
fra Domenico révén I584-ben Romziba kiildott levele, amelyben a paphiényra hi-
Vatkozva kértek segitséget a p2’1p2ito1.5“ A katolikusok és antitrinitériusok simeindi
Vitéja pedig egyértelmfi elfiképe a két felekezet pécsi és baranyai egymzisnak feszii-
lésének 21 jezsuita misszié alapftzisa (1612) uténi esztend6kben.57

55 MIHALY BALAZS, I.s‘tvd’n Bolsilius‘, Ungarléindische Antitrinitarier I (Bibliotheca Bibiiographica
Aureiiana IZI. Bibiiotheca Dissidentium. Répertoire des noI1—conformistes religieux des seiziéme et
dix-septiéme siécles 12; éd. par André Séguenny), Baden-Bade11—Bouxwiller 1990, 51-104, 103.

56 EUSEBIUS FERMENDZIN, Arm Bomcze potissimum ecclesirlsticzz cum z'7zse7'tis editoi/‘um d0cume7/zt07/‘um
regestis ab mmo 925 usque ad tmmmz I752 (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
23), Zagrabiae 1892, 336-337.

57 MOLNAR ANTAL, A /mtoli/my egy/aciz 41 /aédolt Dmzoimz/Zion (METEM Konyvek 44), Budapest
2003, 43-45.
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FORRAS

Sv‘z'pan, 1581. dugusztus 26.
Giroldma Moztteucci mguzoli érse/e Tolomeo Gozlli I9z’b07'0s/9oz

A napokban érkezett Konstantinépolyboi Tommaso Nadali raguzai orvos, akinek az erényeir61
Vincenzo dal Portico Volt raguzai érsek tud beszzimolni. Utja sorzin bejzirta Bulgziriét és A1so—Mysi2it,
majd a Dunzin étkelve Magyarorszzigot és Erdélyt, Visszatérve a Dun-én keresztiil Fels6—Mysi2’1n és
Bosznién keresztiil ért Raguzéba. Erdélyben megvzirta Bsithory Istvzin lengyel kirzily érkezését, (ame-
lyet a cérral V316 békekotés e1o'segit), aki azért jon, hogy megszilérditsa a tartomziny helyzetét. A ki-
rélynzil a Padovziban Végzett zairai kaiplzinja kozvetitésével kfvzint kozbenjzirni, akinek nagy tekintélye
Van a kirély el6tt, és sokat segithet az ottani kereszténységnek. A nép és a kirély nagyon tisztelik a
Szentszéket, ugyanezt remélik az
éllitészira azt a megoldeist javasolta, hogy a maradék koltséget azok az urak Viseljék, akik 21 bitorolt egy-
hzizi javakat erre hivatkozva nem szolgziltatjék vissza. Simeindon az eretnekek egy zsinatot tartottak,
hogy elfizzék a Vileigos melletti Magyaréd plébénoseit, aki vallotta a Szenthziromségot, de Nadali
osszetalélkozott fra Domenico [Georgi] raguzai domonkos szerzetessel, a raguzai keresked6k :ilta1ho—
zott temesvziri kziplénnal, és egyiitt léptek fel az eretnekek ellen, akik osszezavarodtak, elzavartzik
(Sket, és néheinyukat megbiintették. Mindenhol nagy sziikség van papokra, kiilonosen Rékason, ahol a
helyiek Nadali el6tt kérték fra Domenicét, hogy gondoskodjon szeimukra paprél, kiilonben kényte1e-
nek Iesznek egy lutherénushoz fordulni, mert nem akarnak pap nélkiil maradni. Erdély szémos hely—
ségében nincs pap, kiilonosen Lugoson és Kareinsebesen. Kolozsvzirott a jezsuita kollégium nagy hasz—
not fog hajtani, ugyanfgy Gyulafehérveirott, a fejedelem székhelyén a két pziter, akik folyamatosan
prédikélnak. Fra Domenico elkezdte kihirdetni a népnek az iinnepeket, egyedijl a fosvénységét lehet a
szemére Vetni, ami miatt fél6, hogy meis papok érkezését nehezen tfirné. A raguzai Marin Temperica
az Ur seregébe kivén lépni, eibocséto levelet kér a levélfrétél, ez iigyben frt neki Guastavillano biboros
és Giacomo fir is. Nadali nagyon dicsérte, kitL’in6en ismeri a torokok szokésait, nagyon jo hirben zill
Raguzeiban. Szivesen megkfi ldineki az elbocsétot. Javasolja, hogy egy térssal gyakorolja a nyelvet,
hogy egy év mfilva kiildhessék a Hodoltségba, ahovzi rovidesen 6 is kiild egy papot Raguzsiboi. AZ itte—
ni papok mind szegények, akiknek nines semmijiik, nem akarnak odamenni, a tobbieket is segiteni kell
adomainyokkal. Ha az érsekségnek lenne iehetéisége, segitene, hiszen létja a nagy sziikséget. Hangs1’1-
lyozza 21 dalmét szemineirium feléllitéseinak sziikségességét, hiszen nines jobb eszkoz a hivek novelésére

és megtarteiséra, mint az anyanyelvfi papszig, hiszen ez 21 nyeiv szémos tartomzinyban hasznsilatos.
(APF Misc. Var. Vol. I/21, fol. 273r—274v — orzg.)

Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore,
mio Signore et Patrone sempre Colendissimo

Li giorni passati torno da Constantinopoli un messer Tomasso Nadali Raguseo
populano medico di bona consideratione et tinto di molte Virtfi, delle qualitil sue
monsignore Portico53 ne potrél dar raguaglio, et havendo fatto la strada della Bulgaria
et Missia inferiore, passo il Danubio in Ungaria et poi in Transilvania, tornandosene
per il medemo Danubio per Missia superiore et la Bossena. Referisce che soprastandosi
in Transilvania sin’al1’arriVo del re di Polonia59 (che si faciiitarii et affettaril seguendo la

58 Vincenzo dal Portico raguzai érsek (1575-1579), 1579—ben a pépa 21 folignéi piispokségre helyez—
te zit, 1581-té’1 a Pépai Allamban toltott be kiilonbozo’ tisztségeket.

59 Béthory Istvzin erdélyi fejedelem (1571-1586), lengyel kireily (1576-1586).
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pace, che se dice, col MOSCOVitO)6° per assodare bene i1 stato di quella provincia, sia
bene di Valersi presso quel re d’un suo capellano Zaratinof‘ ch’ha studiato in Padua,
essendo di molt’auttorita presso quella maesta, et poter dare molto giovamento al
cristianesimo in quelle parti. Et poiché nel populo E: gran devotione et tanto nel detto
re e mo1t’osservanza Verso cotesta Santa Sede, et il medemo si spera nel novo principe
di Transilvaniafz Lauda che si tenga modo di proponere temperamento di risarcire le
chiese con mediocre dote o assignamento, concedendo il remanente delli beni eccle-
siastici a quelli signori et baroni del paese, che gli retengono, scostandosi per quel
rispetto di non restituire gli beni ecclesiastici usurpati dalla Chiesa Romana.

Che facendosi nella citta di Simandra63 in Ungaria un sinodo d’he1‘etici per cacciare
Via un sacerdote parocchiano di Maghiaretto“ apresso Vilaguscf.‘ che tenea la Tri-
nita, imbattendosi esso messer Tomasso con un fra Domenico da Ragusa“ delle ordine
di San Domenico, parochiano di Tamisfar,67 condotto dalli mercanti Ragusei, esporno
in modo che gli heretici restorno confusi, cacciati et alcuni castigati.

Che per tutti quelli luoghi e bisogno di sacerdoti, et particolarmente nel
Recas,“ dove g1’habitanti in presentia del medemo messer Tomasso dissero a detto
fra Domenico, che gli provedesse d’un sacerdote, che altrimenti sereborno con-
stretti a Va1ersid’un Luterano, non Volendo stare senza prete, parendogli di Vivere
senza capo. Et il medemo bisogno essere in moIt’altri luoghi di Transilvania, et
specialmente in Logosva1“‘9 et a Sebis,7" luoghi circumvicini, Vivendo per inopia di
pastori more bellaurum.

In ColosVar7‘ il collegio dei reverendi padri jesuiti fara gran frutto et molto
progresso, et medemamente in Alba Giulia,” sedia del principe, dove duoi d’essi
attendorno a predicare continuamente.

Che detto fra Domenico havea cominciato a denunciare le feste al populo et a
dar qualche forma, biasmandolo solo d’un poco d’aVa1‘itia, et per questo rispetto
teme che mal Volintieri soporti avvicinamento d’a1tre persone religiose.

6° Bathory I579 és I581 kozott Vezetett hadjaratot IV. Ivan orosz car ellen.
6' Bathory zarai szarmazasfi kaplanjanak kilétét nem tudtam megallapitani.
62 Bathory Istvan unokaoccsére, Bathory Zsigmond ke’s6bbi erdélyi fejedelemre utal, aki apjat,

Bathory Kristofot (T1581. majus 27.) kovette a vajdai tisztségben.
63 Simand (Arad Vm.), Simand, RO.
64 Magyarad (Arad Vm.), Maderat, RO.
65 Viiagos (Arad Vm.), Siria, R0.
66 Domenico Giorgi OP, temesvari kaplan.
67 Temesvar (Temes Vm.), Timigoara, RO.
68 Rékas, Temesrékas (Temes Vm.), Recag, RC).
69 Lugos (Krasso—Sz6rény Vm.), Lugoj, R0.
7° Karansebes (Krassé—Szorény Vm.), Caransebeg, RC).
7‘ Kolozsvar (Kolozs Vm.), Cluj-Napoca, RO.
72 Gyulafehérvar (Als(’)—Fehe’r Vm.), Alba Iulia, RO.
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Si trova hora costi un messer Marino Tampariz73 Raguseo, ch’essend0si risoluto di
darsi alla militia del Signore, mi ricerca di dimissoria, havendomi per cib scritto
Yillustrissimo et reverendissimo signore cardinale GuastaVillan074 et Peccellentissimo
signore Giac0m0.75 I1 sopradetto messer Tomasso Io lauda molto per bontil et per esser
huomo informatissimo del procedere et costumi turcheschi, et qui n’h0 buone rela-
tioni. Io gli mandarb la dimissoria tanto piil Volintieri. In tanto piglio ardire di mettere
in consideratione a Vostra signoria illustrissima et reverendissima Che con un com-
pagno della lingua si faccia costi essercitare, accib con un spatio d’un anno si possa
mandare in quelle parti, dove i0 in breve inviarb un sacerdote da Ragusa attendendolo
a sgrossare. I preti qui sono tutti poveri, que1lich’hanno niente di fermo, non Vogliono
andare et gl’altri bisogna aiutarli con 1’e1emosine. Dio sa che se Parcivescovato havesse
il modo, non mancarei in cib, quanto mi persuade il gran bisogno.

Tutto per avviso a Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima et [per
informare quei sign0ri]75 Che qui si continua a pregare continuamente Dio per farli
pietosi per [tantissima]77 opra de1l’eretione del seminario dalmato, non essendovi
migliore instrumento a1l’augumento et mantenimento dei fedeli, Che degli hu0-
mini di questa lingua, che scorre per tanti regni et provincie.

Et per fine humilissimamente Ie bacio le mani, pregandole da Dio Signore ogni
contento.

Di Giuppana, Ii 26 d’ag0st0 MDLXXXI.
Di Vostra Signoria Illustrissima et Reverendissima
devotissimo et obligatissimo servo

[m.p. ]
Hieronimo arcivescovo di Ragusa78

[fol. 27422]
All’Il1ustrissim0 et Reverendissimo Monsignore, mio Signore et Patrone sem-

pre Colendissimo, il Signor Cardinale di Como. Roma
[m.oz.] 81/26 agosto. Arcivescovo di Ragusa

MOLNAR ANTAL

73 Marin Temperica S.I. (1534-1591), raguzai kereskedfi, késéibbi isztambuli jezsuita misszionzirius.
74 Filippo Guastavillano biboros, XIII. Gergely pzipa unokaéjccse (T I587).
75 Nem sikeriilt azonositani.
76 Szakadés miatt két szé olvashatatlan.
77 Szakadés miatt bizonytalan olvasat.
78 Aléirés eredeti.





NAPRAG1 DEMETER EI/{DE/LYI PUSPQK
ES KANCELLAR APOLOGIAJA 1601—BOL

Forraskiizlés a Vatikani Levéltarbél

Napragi alabb k0zIend6 apolégiaja Vagy emlékirata a Vatikani Titkos LeVélt2i1‘—
ban, a Fonda Borg/7ese1)en maradt r2ink,I amelyben f6képpen a tizenéjt éves haboru
id6szak2iban, illetve a ra k0'Vetkez6 években kelt nunciusi jelentéseket, az altaluk
mellékletként bekiildétt iratokat, kisebb részben pedig a ra adott allamtitkarsagi
Valaszokat és egyéb diplomaciai természetfi’ iratokat (irzik. A piispék emlékirata is,
a k1'sér6 levéllel egyiitt az akkori pragai papai nuncius, Filippo Spinelli 2iltal Rc')m2i—
ba bekiildijtt jelentéssel egyiitt keriilt ide.

Az apolégia az erdélyi térténelem egy Viharos idfiszakara iranyitja a figyelmet.
Folyik a tizenét eves haboru, Erdélyben Giorgio Basta generalis az fir, aki el6ké-
sziileteket tett, hogy a fejedelemség trénjara lépni szandékozé Habsburg Miksa f6-
herceg sz2im2i1‘a el6kész1'tse a terepet. Ennek a bizonyitéka, hogy az emlékiratot
61‘z()’, és meg néhany hasonlé szamozassal e112it0tt kéitetben megtalalhatéak 21 f6-
herceg iigyében keletkezett iratok is.

A2 impériumvaltas miatt 1601 elején egy erdélyi kévetség is érkezett Pragaba,
hogy 21 csaszar elé terjesszék azokat a feltételeket, amelyek alapjan Miksat elf0gad-
nak uruknak. A feltételek kemények Voltak. El akartzik érni, hogy ne hozzon ma-
gaval idegen katonasagot, udvaraban csak erdélyieket tartson, t01‘0lje el Végleg az
erdélyi piispékséget, birtokait kapja meg a kincstar, biztositsak a Iutheranus, ka1Vi-
nista es arianus Vallas szabad gyak0rlas2it.2 Ez elvileg megvolt, legutoljara az 1595-03
orszaggyfilés szabalyozta 21 kérdést, amelyen a kézvélekedéssel ellentétben el6sz6r
régzitették négy recepm religiélcént a katolikus és az idézett harom protestans fele-
kezet szabad vallasgyak01‘lat2it.3 Az erdélyiek ut0lj2i1‘a idézett kérése tehat ugy t1’in—
hetett, hogy pusztan a pr0test2ins felekezetek szabad vallasgyakorlatat akarja bizt0—

I Archivio Segreto Vaticano, F0nd0 Borghese, serie I, Vol. 651A, fol. 37/‘ és 4.7"-140.
2 Documemfeprivitore la istoricz A7/‘dezllului, Moldovei, 311' tri7”z'i—R07/zrinesgfi (1600-1601) VI, ed. AND REI VE-

RESS, Bucure§ti, 1933, 302-303. E7/‘délyi O'm‘zéggyz2’lész' Emle’/ee/e (1597-1601) IV, kiad. SZILAGYI SANDOR,
Budapest 1878, 77-83.

3 E7/délyi 07/'sz;1i(r)rgyz2’lésiE7Izlé/ee/e (1576-1596) H], kiad. SZILAGYI SANDOR, Budapest 1877, 472 és BALAZS
MIHALY, ’’A bit. .. /mllcisbél lész0'n” Alegjegvzések at négy bevett wtllois z'7zté.z7né7zye57}ilésé/aez 0 16. szcizatdi Erdél)/—
lien, Tanulmanyok Szakaly Ferenc emlékére (szerk. Fodor Pal—P2'1lffy Géza—T(')th Istvan Gyérgy),
Budapest 2002, 51-73.
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sittatni arra az esetre, ha uruk egy katolikus féherceg Ienne. Az udvar ésszetételére
vonatkozé kérés sem Volt rendkiviili, ez mindenhol Eurépziban megfogalmaz6-
dott. Az erdélyi piispékségre Vonatkozé kérés azonban nyfltan szembement az ad-
digi eredményekkel.

A piispbkséget hosszas e16készii1etek és szervezés utein Végiil 1597—ben 2i11itot—
ték fel fijra, élére az addigi tervekkel ellentétben nem jezsuitzit, Vagy ferencest,
hanem a Vileigi egyhézi rend egy tagjzit Vzilasztotteik. Népreigi humanista m1’ive1t—
ségfi klerikus Volt, gyalui piispéki udvarziban tanult emberekkel Vetette kériil
magét, akiknek azt a szerepet szénta, hogy a szészéken kiviil irodalmi szintéren is
felvegyék a harcot a protestzins felekezetekkel, persze a fejedelmi hatalom hatha—
tés tzimogatzisélval. Bzithory Zsigmond tévozzisa, majd Bzithory Andreis bukeisa
utén az élloméshelyén maradé piispék elnyerte a kancellziri tisztséget is, ame1y-
t6l Mihély Vajda uralménak ideje alatt, I600-ban Vzilt meg, mert helyzetét tart-
hatatlannak itélte.

Nziprégi tévoztzival az erdélyi (re)kat0liz2ici6 egyik oszlopa d6lt ki, az erdélyi
kijvetek fentebb idézett kijvetelése mzir csak a ,,maradv2inyokat” takaritotta Volna
el. Ezutzin meir csak a ferencesek, illetve a jezsuita rend maradt meg, az erdélyi ka-
tolikus egyhézi hierarchia, amelynek Visszaeillitzisét még Beithory Istvein kezdte
tervezgetni, néhziny éves fenneillés utzin a piispék tzivoztzival hosszfi évtizedekre
megszfintfl A tét teheit nagy Volt, ezt érezte Nziprzigi is, akit egy 11 pontban megf0—
galmazott, sajnos rzink nem maradt Vagy Iappangé erdélyi emlékirat személyében
is megtaimadott. A piispijk ezért tartotta fontosnak, hogy részletes Vzilaszban pont-
rél pontra céfolja meg a felhozott Veidakat. AZ utolsé pont azt is elérulja, hogy gon-
doskodni akar a széveg kinyomtatészirél, amely ugyan nem maradt rzink, és az sem
biztos, hogy a kinyomtatzisra egyziltalain sor keriilt, ennek ellenére az emlékirat
egy eddig ismeretlen Hungmricumnak is tekinthetfi.

Az emlékirat megirziseinak alapVet6en két oka Volt, amelyréil a rijvid kfsér61eVé1
téjékoztat minket; e szerint az erdélyi kévetek részéréil aljas és nemtelen teimadeisok
érték, amelyeket ireisban is terjesztettek, mzisrészt Erdélybéil Valc’) menekiilése mi-
att egzisztenciélisan nehéz helyzetbe keriilt, amelybfil a nuncius segitségével k1’sé-
relt meg, egyébként sikerrel, kilzibalni.

A Vzidak 21 réjuk adott Veilaszbél rekonstruzilhatéak, de a Iegfontosabbakat két
f6 pontban éssze lehet foglalni. Az egyik, hogy Nziprzigi tevékenyen részt Vett
Béthory Zsigmond 159 8. évi erdélyi Visszatérésében, a meisik a Vallés kérdésében
tanfisitott magatartésa, Vagyis, hogy keményen fellépett a protestzins felekeze-
tek ellen. Nziprégi Valészinfileg zirtatlan Volt az els6ként idézett f6 Vzidpontban,
nem szzimitott ugyanis 21 fejedelem bizalmasai kézé, mivel csak egy évvel k0r2ib—

4 KRUP PA TAMAS, Kisérletek Erdély 7"€kflt0ll'Z6i€i():]'6iWl. TBVUE/8 dz erdé/«yi pzispbkség visszcloillitaiszim Bait/yory
lstwin és Zszgmond idejében, Magyar Egyheiztijrténelmi Vzizlatok 2002/I-4, 39-74 és U6, Feremese/c
vagyjezsuzfii/6? Terve/e dz erdélyi k’flt0liCiZ77Z1tSf€ltti77Z£l5‘Ztéi.S‘éi7/’él, Dixit et salvavi animam meam. Ta11ulmé—
nyok a 65 éves Szegffi Leiszlé tiszteletére, Szeged 2007, 177-190.
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ban, 1597—ben jétt Erdélybe, ezért inkabb a csaszar emberének szamitott. Mégis
nagy figyelmet szentel annak, hogy tisztazza magat, mivel ebben a Vadpontban
egyfittal egy masik, sokkal sfilyosabb, a felségsértésé is megfogaimazédott, Nap-
ragi ugyanis a rendekkel egyiitt I598—ban hfiségesktit tett a csaszarnak,5 amelyet
Zsigmond Visszafogadasaval megsértettek. Ez a Vadpont eléggé meghékkenté’, az
erdélyi kéivetek ugyanis az apolégia tantisaga szerint nem kevesebbet allitottak,
mint hogy a protestansok elleni kemény fellépése miatt meg a lengyelorszagi papai
nuncius, Germanico Malaspina is kikézésftéssel fenyegette meg az eretnekek Ve-
rét kéveteié’ erdélyi piispékiit. Ugyes retorikai fogas, Csak kevéssé Valészinfi,
Napragi fel is teszi a kérdést, hogy amellett, hogy ez nyiivanvalé képtelenség, ér—
telmetlen is, hisz az 6 feladata éppen az eretnekek elleni harc Volt. Mindazonaital a
térténetiréi hagyomany alzitamasztja a piispék nem éppen pozitiv szerepét a rend-
csinalasban.

Az erdélyiek altal hangoztatott Vadak is szerepet jatszhattak abban, hogy
Napragi a kiivetkezéi évben olyan beadvanyokkal fordult az udvarhoz, amelyek a
fejedelemség kormanyzatanak, népességének és Vallasi viszonyainak radikalis at-
alakitasat céloztakfi Ezzel a kemény hangfi emlékirattal egylittal részben Vissza is
igazolta az ellene felhozott Vadakat, bar a Vallashaborfi k eme két évszazadaban az
egy uralkodé, egy vallas jelszavanak hangoztateisa igazabél nem szamitott rendl<i-
Viilinek. Erdély t('51‘téne1me'nek Iijabb fordulatai azonban mind ezt a tervezetet,
mind Napragi apolégiajat id()'szer1’itlenné tették.

Napragi erdélyi piispék emlékirata, apolégiaja az erdélyi térténelem egy
igen kritikus id6szal<aban irédott, amely ravilagit arra, hogyan értékelédtitt fel
a tizenijt éves haborfi elhfizédasaval, és egyre kilatastalanabba Valasaval parhu-
zamosan a Vallasi kérdés szerepe. A heiborfira ériasi ésszegeket aldozé Szentszék
egyre nagyobb beleszélast kévetelt (és kapott) a térség politikajzinak alakitasaba,
természetesen nemcsak tisztan politikai, hanem Valiasi értelemben is. A csasza-
ri kormanyzat ezeket a kezdeményezéseket a maga centralizalé, a rendi jogokat
hattérbe szoritani szandékozé politikajaba csatornazta be. Ezeknek a t(')'rekVé-
seknek a Bocskai felkelés elfiestéjén a katonai kormanyzas Vaskeze alatt nyégé’
erdélyi fejedelemség idealis kisérleti terepének bizonyult. A csaszari k0rmany—
zat a papasaggal karéltve prébzilt meg tdbltld mscit teremteni mind a kormanyza—
ti, mind az egyhazi intézményrendszert i11et6en. Az erdélyiek természetesen
Védekeztek, és a harc nemcsak a diplomaciai kerekasztalnal, a harctereken,
nemcsak széval és karddal, hanem tolial, a propaganda szintjén is folyt. AZ apo-
Iégia ennek a pr0paganda—hab0r1’1nak egy érdekes, eddig ismeretlen d0kumen—
tuma.

5 AZ esk1"1 szévegét V6. Erdélyi Orszriggyiilési Emlékek (1597-1600) IK kiad. SZILAGYI SANDOR, Buda-
pest 1878, 162.

6 E1'dél_w' 01'sz1iggyz’ile’si Emlé/ee/e. V 1601-1607, kiad. SZILAGYI SANDOR, Budapest 1879, 162-174.
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FORRAS

[P7/‘big!/Z], I601
Neipwigyi Demeter U. Rudolfl zoz

(ASV Fondo Borghese, serie I, Vol. 651A, fol. 37” + 47/‘-1472 — cop.)

Sacratissima Caesarea Regiaque Maiestas, Domine, Domine clementissime
Ad ea, quae domini legati Transilvanici in scriptis contra me Vestrae Maiestati

me inscio, exhibuerunt, quamvis talia sint quae Certe ob infidelium servitiorum
meorum merita statum item ecclesiasticum, contra quem arriana perfidia iuxta
sacros canones, etiam in causa, audienda non est, saltem ob materiam levitatem, et
manifestissima concepti in me propter religionem, et Vestrae Maiestatis fidem odii
argumenta erant contemnenda breviter respondi. Si nihil est aliud, quod Vestra
Maiestas in me clementiam impediat, aut si quod ulterius aemuli mei, quod adver-
sum me proponant non habuerint: supplico Maiestati Vestrae, uti domino domino
clementissimo, dignetur me tandem hic iam aula Maiestatis Vestrae integro fere
anno plane exhaustum, et iam satis superque Vexatum cum aliqua gratia dimittere,
aut aliqua exigua provisione hanc necessitatem meam clementer sublevare. Quod
ego Maiestati Vestrae Sacratissimae fidelibus meis servitiis et orationibus reservire
studebo. Clementem et gratiosum ab eadem expectans responsum

Maiestatis Vestrae Sacratissimae
humillimus sacellanus

Demetrius Napragy electus
episcopus Transilvaniensis

Respomio Demetrii Napmgi eleeti episeapi Tmnsilvclniete
ad nommllzls Tmnsilvclnomn/e

legmforum obiectiones Sozcmtissimole
Cezemreeze Regiezeque Mzziesmti

in sc'rz'ptz's
ex/yilaims

P7‘2'77/M
Albam Iuliam olim sedem episcopalem et Gialu7 castrum cum pertinentibus ob

varias commoditates aeris clementiam loci amaenitatem etc. expulsis omnibus
ecclesiasticis per Ioannem regulum arrianums pro residentia principum Transfi -

7 Gyalu (Giliu, R0).
8 Jzinos Zsigmond Vélasztott magyar kirzily, erdélyi fejedelem (1540-1571).



NAPRAGI DEMETER ERDELYI PUSPOK Es KANCELLAR AP0LéGIAJA 109

vaniae assignatam fuisse, ideo non opus esse episcopo hac ratione de mensa
principum, et fisco haud exiguum commodum decedat

Seczmdd
Penituisse Sigismundum meae in Transilvania promotionis et collationis castri

Gialu. Dant rationem, quia, dixisset Sigismundus, me praeter congerie Verborum
nihil habere

T67/tic!
Certissimum esse communiter apud universum Ungariae clerum de me prae-

dicari, quod perpetuis novationibus, controversiis, et dissidiis inter pares et maiores
excitantes me olim notatum fuisse aiunt, exempla istius rei recentia non deesse.

Qumm
Quod post discessum Sigismundi in Opu1iam9 sub dominis commissariis Suae

Maiestatis statim res novas moliri coeperim cum aliis comparibus, praecipue cum
magnifico domino Stephano Bochkai conspiraverim de revocando Sigismundo in
Transilvaniam tractare perrexerim. Probant his rationibus. Primo allegat in testes
dominos commissarios, quos, dicunt, me a cancellarii officiosime aulicus favor non
defendisset, ammovere cogitasse, secundo, quod Benedictum Machidium, Sigismundi
praecursorem, sub adventu Sigismundi ex Opulia, aliquot diebus in aedibus meis
occultum habuerim. Tertiam probationem addunt in accusationibus contra dominum
Bochkai exhibitis. Quod cum (inquiunt) serenissima domina Maria Christierna in
patrios lares remeare Vellet, eius deducendae provinciam ego cum Christophoro
Kerezturi” studio obtinuimus, nec sine causa. Nam serenissima iter instituimus, quasi
adventu “ Sigismundi praescii et conscii, ut eo die, quo Sigismundus Kolosvarium sub
noctem appulerit, serenissimam archiducessam in civitatem introduxerimus. Quarto
probant ductus testibus mortuis Emerico Zikzai” et Francisco doctore,‘3 illos testi-
ficatos fuisse me cum domino Bockai ex Opulia Sigismundum revocasse. Quia Vero his
omnibus obstare Videtur mea in suam maiestatem fides et constantia, quam et
captivitate et mortis periculo testatam feci. Addunt illam detentionem Claudiopoli
factam, ad fraudem tegendam et fictam fuisse.

Quinta
Quod colonos meos ad extremam redegerim paupertatem et Transilvania

modo inusitato tractaverim.
Sexm

Quod Michael VE1iVOda€I4 ius belli persuaserim nobilium bona invaserim, haere—
ticos concionatores, praesertim arrianos ad unum delendos conatus fuerim. Probant id
cum Vaivoda, qui id dixisset. Deinde cum archiepiscopo Graeco, qui suum dominum,

9 Oppeln (Opoie, PL).
'0 Keresztury Kristof k6Vari kapitany, Bathory bizalmasa.
H E szo kétszer.
12 Szikszai Imre fejedelmi szamvevo’.
13 Hunyadi Ferenc a fejedelem egyik orvosa.
14 Vitéz Mihaly havasalfoldi és moldvai Vajda.
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Vaivodam excusans in me culpam huius sententiae transtulisset. Item cum illustris-
simo domino nuntio apostolico, qui me ab hoe consilio anathematis fulmine deiecisset.
Et qui in discessu nonnullos Transilvanos etiam admonuisset, ut me caveret.

Septima
Quod assecutorias litteras proclamaverim illas magni Vendiderim, unde aliquot

millia florenorum conflaverim.
Ocmwz

Quod solus nullis consiliariis Transilvania consciis Valachorum corona stipatus
in comitia ingressus, omnes Sigismundi donationales rescindendas, et cassandas, ac
denuo impetrandas proclamaverim. Hoc etiam quaestu magnam pecuniae sum-
mam Corraserim.

Nom;
Quod miseros Claudiopolitanos, apud quos arrianae perfidiae sedes est epis-

copalis, egregio stratagemate deluserim, vaivodae persuadendo, ut eorum templa
clauderentur et a ceremoniis plane illis interdiceretur. Hoc autem fecerim per
Mirsam, capitaneum Rascianorum, qui postea ex itinere ne decretum Vaivodae
exequeretur, ab archiepiscopo Greco et praecipuis Valachis muneribus Claudio-
politanorum, quos ad id septem millia tallerorum effudisse asserunt corruptis, et
Vaivoda a proposito deturbantibus revocatus fuerit.

Decimal
Obiectioni occurrunt excusando, se non odio religionis catholicae haec in me

finxisse, cum illa a temporibus Stephani regis Poloniae etiam me absente in
Transilvania pacem, et in omnibus provinciae articulis, primum locum habuisset.
Huius insignis mendaciis testes, cum quibus me semper iurgia miscuisse, dicunt
patres Societatis, adferunt.

Umiecima
Quod non sim confirmatus episcopus et non possim ordinare sacerdotes, de-

mum redditus arcis in aliquot saltem iuvenes profunderim.
Respomio

Voluissem equidem prout aequitatis etiam iurisque communis ratio, et eviden-
tior harum obiectionum certitudo exigebat, si presentibus adversariis meis, quod a
me pluribus in libellis sollicitatum fuit, hae accusationes extradatae fuissent, ubi
coram ultro citroque sine Verbis, sine scriptis tamdiu donec utraque partem
sufficienter productis allegationibus et argumentis, una innocentiae, altera autem
mendaciorum suorum retulisset praemium. Sed quia iam in iis terminis rem ipsam
versari Videam, ut etiam si copiosissime respondeam, cum et accusatores mei
dilapsi sint et Transilvania in potestate Suae Maiestatis non sit semper tamen
suspicio perfidie et macula iniuriose admodum nomini meo inusta, in mentibus et
linguis aemulorum meorum indelebilis manebit. Praesertim, quod integritatis
meae defensio ex quorundam fidedignorum qui iam non sunt sub potestate suae
maiestatis testimoniis dependeat. Respondebo tamen pro ratione loci et temporis.
Tota Vero haec longa accusatio dividitur in earn partem, quae directe contra
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personam suae maiestatis commissae a me perfidiae notam, et suspicionem nomini
meo impingunt. Et in earn, quae contra erroneas Transilvanorum haereses, in earn
denique, quae privatorum nonnullorum iniurias spectant.

Ad primdm 0l9z'ectz'0ne77z
Verurn est, Ioannern regulum vivente matre Isabella Catholicum, postea fraude

Georgii Blandratae medici arrianifi eversum, omnibus ex provincia eiectis eccle-
siasticis et religionis, omnia bona ecclesiae distraxisse, pro se usurpasse, Vendidisse,
et nobilibus aliis, quorum favorem sibi Contra Ferdinandum conciliabat, distri-
buisse, palatium etiam episcopale una cum ecclesia cathedrali propter commo-
ditatem procul dubio, ut ipsi aiunt, occupasse, nam pinguis est panis Christi, et
praebet delicias regibus, sed haec narratio nihil contra meam personam, ipsimet
subiungunt Causam, commoditates, aeris clementiam loci amoenitatem etc. Ve-
rumque fuerit foelix et fortunatus Ioannes, et sui successores in hoc principatu,
effectus docet. Si quidem est principes Transilvaniae, aut mutuis dissidiis, domes-
ticisque seditionibus flagrantes, et continua quasi Vertigine rotati, miseraln, et
periculosam Vitam ducant, aut Turcicae tyrannidi cum sempiterna apud exteras
gentes ignominia servire cogantur. Sciebant Transilvani se rem habituros cum
christianissimo et catholicissimo imperatore, qui praeter ecclesiasticos alios etiam
in suis ditionibus, et regnis abundantissimos habeat panes episcopo autem aliquo in
provincial existente, e0 praesertim, qui rerum ecclesiasticarum diligentem habuerit
curam, et qui apud Sigismundum quoque non sine gravi offensa Transilvanorum
Iaboraverit, ut Vel deficientibus per mortem possessoribus bona ecclesiastica dis-
tracta in ecclesiam Vicissim redirent, Verebantur, ne et ipsi, et bona ecclesiastica in
pristinum reducerentur ordinem. Hinc istae lacrymae.

Ad seczmddm
Potuisse Sigismundum poenitere beneficiorum in me collatorum cum et maior,

et minor ipsum interdum poenituerit. Verum ego poenitudinem hanc in ipso
numque animadverti, neque eius dedi, Vel levem occasionem.

Quod asserunt me a sua maiestate facili negotio absolutionem a iuramento et
discessum in Transilvaniam obtinuisse. N011 est ita: nam non defuerunt ex praeci-
puis suae maiestatis secretioribus consiliariis, ut pote illustrissimi domini a Trau-
z0n,16 et Ornestein, qui id mihi serio disuadebant. Cum me postea in sententia
obstinatum Viderent, multoties responsum urgenti sua maiestas per decretum cum
absolutione iuramenti, Veniam tribus septimanis post discessum Praga Sigismundi,
in cuius gratiam, tune etiam graviora facile concedebat, dedit.

Ad tertzkzm obiectionem
Aiunt me apud universum Hungariae clerum notatum esse, quod semper

contentionibus, et dissidiis studuerim. Ubi? Quando? Recentia inquiunt non de-

‘5 Giorgio Biandrata Izabella kirélyné udvari orvosa, a hagyomény szerint 6 hozta be Erdélybe az
antitrinitarizmust.

16 Paul Sirt Freiherr und erster Graf zu Trautson csziszéri tanzicsos és kegyenc.
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sunt exempla. Quae? Ego certe nullum scio, nisi forte illud quod Martinum Ondo
canonicum Agriensem‘7 in Capitulo Agriensi ob Vitae immodestiam ante paucos
annos, quamvis accerrimos habuerit defensores exvei beneficiis curaverim. Illud
affirmare possum non ita meo, quam aliorum iudicio exortum esse, ecclesias illas,
quibus, sine dignitate, sine Concionibus praefui, numque postea, aut morum disci-
plina, aut populi frequentia ita floruisse.

Ad quozrmm
Quarta erat, quod post Sigismundi discessum in Opuliam, statim res novas mo-

liri coeperim, cum domino Stephano Bockai conspiraverim, cum aliis comparibus
de reducendo Sigismundo tractare perrexerim.

Respomio
Haec unica ipsorum contra me desertio est magni momenti, quae me ita apud

suam maiestatem suspectum fecit, tantamque fidem obtinuit, ut praeter omnem
meum demeritum, et in Variis occasionibus multa a me fideliter praestita officia
integro iam fere anno desertus, contemptus, et extra omnem dignitatem positus,
nullum adhuc suae maiestatis in me gratiae, et clementiae senserim indicium.
Propterea Voluissem, ut maiestas sua caesarea aut iuri eam proposuisset discu-
tiendam, ut institi aliquoties, aut presentibus adversariis huius eximinis purgatio,
mihi proposita fuisset. Iam vero cum et accusatores mei discesserint, et necessaria
non habeam in promptu, integritatis meae testimonia, si huius calumniose obiecti—
onis solutio tam solemnis, et gravis, et rei magnitudo requirit, non fuerit clementer
sua maiestas id mihi condonabit. Conabor tamen ita respondere, ut vel pueri ipsi,
ne dicarn tanti domini consiliariis ex ipsorum duntaxat, allegatis rationibus satis,
superque cum de innocentia mea, tum de ipsorum figmentis infirmerentur, at quae
quod ad ipsam assertionem attinet, sicut ipsi multa asserunt sic ego Deum, et
salutem meam testor imprimis, et omnes electos Dei me nunquam, aut cum
domino Bochkai, aut cum aliis quibuscunque de hac re non quod conclusisse,
conspirasse, sed ne locutum quidem fuisse. Neque Sigismundum ex Opulia vocasse,
neque eius de adventu quicquam scivisse. Sed probant hoe ipsi contra me aliquot
rationibus, quae, quam sint Validae ostendam.

Ad primam mtionem
Ubi legati dominos commissarios pro testibus adducunt non inficior ego iflos,

praesertim dominum episcopum Agriensem haec, et maior etiam de mea persona in
aula suae maiestatis et serenissimorum dominorum archiducum, in regno Vero Hun-
gariae ubique in transitu ex Transilvania immodeste admodum sparsisse, nunc etiam
schismaticos haereticos, et omnia hominum genera, etiam ipsa Acheronta more suo,
contra me hinc inde Varie confictis argumentis et consiliis instruxisse. Sed qua Vera ipse
in hac re loquatur, et qua conscientia persona ecclesiastica existens, in fratrem inno-
centem saeviat. Iudicet Deus inter me, et ipsum, si ille, his rationibus, quas isti domini

17 Undo Marton eredetileg jezsuita, majd a rendb61 Valo tavozasa utan egri kanonok.
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legati in scriptis adducunt ex ore domini episcopi AgriensisI8 procul dubio exceptas
habet fortiores producat in medium; proponat, et probet contra me quicquid
libuerit. Hoc certum est in ipso ad huc itinere, dum in Transilvaniam Veniret,
multa mihi minatum esse ipsumque iam antea maximum in me odium concepisse,
facili negotio probarem. Hinc non tantum me a cancellis, ut legati dicunt, sed Vita
etiam sub motum esse Voluisse. Quid igitur eos, qui suos in gubernatione pro-
Vinciae crassos errores, qui palam sunt, aliorum culpa tegere nituntur, in testes
contra producunt.

Secundo prolmm‘
Machidium aliquot diebus ante adventum Sigismundi in aedibus meis me

accultum aluisse.
Ut huius certissimum confictae iniquitatis argumentum elucescat, dignetur

illustrissimi domini consiliarii obiectiones contra dominum Bochkai exhibitas
perlegere. Ibi contra me sic scribunt.

Ita serenissimae iter instituerunt, et eodem die, quo Sigismundus Kolosvarium sub
noctem appulerit serenissima in civitatem introduxerit etc. Quaeritur hie ubi ego
Machidium Sigismundi mercurium, ut ipsi loquuntur in aedibus meis alui. Albae
Iuliae fortassis? At ego tunc ibi non eram, ut paulo post ex refutatione sequentis
turbationis palam fiet. Aut Claudiopoli? Sed ego ibi intra medium annum non fui, nisi
eo die, quo serenissimam introduximus, cuius sequenti nocte Sigismundus Venit, ut in
hac parte Verum dicunt. Si igitur eo die Veni: quomodo aliquot diebus in aedibus meis
Machidium celavi? Certe tam crassum mendacium etiam diabolus ipse pater menda-
ciorum praesertim si fidem obtinuerit, ridet. Sed quia Machidium bis Venisse in Tran-
silvaniam actum sit, semel ultimo cum Sigismundo, quando illum a me isti occultatum
fingunt; secundo ante adventum Sigismundi paucis mensibus. Forte tunc ipsum
occultaveram? Sed tunc Machidi palam erat, fuit apud dominos commissa Bochkai,
Kornis, Pangratium Segniei,‘9 quibus et litteras a Sigismundo de suis clenodiis tulerat
apud me semel tunc etiam in hortulo meo sub cena multis aliis praesentibus? Locutus
est meum, postea nunquam. Discessit tandem cum Venia dominorum commissari—
orum a quibus, et litteras ad Sigismundum ipsum accepisse existimo. Cur igitur tunc
Machidium abscondisse? Mendaces memores esse opportebat.

Probam‘ tertio
Me ea nocte praescivisse Sigismundi adventum, in accusationem dominus

Bochkai, quam, ne convincantur mendacii, in scriptis contra me datis studio
ommiserunt. Cum domino, inquiunt, Christophoro Kereszturi serenissimae
deducendae provinciam obtinuimus, et ita iter eius serenitatis direximus, ut eo
die in civitatem Claudiopolitanam deduceretur, quo Sigismundum Venturum
sciebamus.

18 Szuhay Istvan egri piispok.
19 Kornis Gaspar és Sennyei Pongrac a Fejedelmi Tanacs katolikus tagjai.
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Respomio
Praeter summam impietatem, et iniuriam, quam optimo, et constantissimo

seni Christophoro Kerezturi, cuius in hac re innocentiam, Vel ipsa serenissima
archidux testari potest, et quae ipse etiam quovis iuramento affirmare ausirn,
nunquarn de Sigismundi redditu quicquam scivisse, aut tractasse homines isti
impingunt; duo insignia mendacia irnpudenter committunt. Unurn egregium, nos
continuise. Alterum, ita iter serenissimae direxisse. Quae, ut manifestiora fiant
nonnulla praemittenda sunt.

Tres eo tempore a dominis commissariis, et Consiliariis Transilvanis humeris
meis impares provinciae demendati fuerunt.

Prirna, ut motus Varadiensis contra Catholicos admodurn periculo et difficiles, quo,
et magnificus dominus Pez?-0 Venire debebat, componendos susciperem. Altera, ut
serenissima ad fines Hungariae committarer. Tertia, ut serenissimo domino archiduci
Maximiliano cum aliis nonnullis provinciae proceribus ad id deputatis, obviam cum
oratione gratulatoria paratus Venirem. Acceptavi primam et secundam, et cum eodem
Christophoro Kerezturi in mense Maio Varadinuni profecti sumus, ubi qualem me in
servitio suae maiestatis exhibuerim, dicat Georgius Rabus, servitor suae maiestatis, qui
tunc ex commissione domini Pez personam suam nobiscum sostinuit. Abfui igitur toto
illo tempore, quo serenissima Alba Iulia“ Versus patriam pedem movit, cuius deduc-
tionem multis de causis iam antea fugiebam, et dominos commissarios, ut me ab illo
itinere Iiberarent, rogabam. Sed domini commissarii instantius surgebant et cum
iam serenissirna movere Vellet ipsimet procul dubio, tunc quando iam Hungariae
commissarios pro serenissima ad fines Transilvaniae appropinquare sciebant: per
postam ad me literis datis, ut serenissima committarer hortati sunt. Quas in itinere
accepi, et dies, noctesque iter accelleravi. Cum Albam Iuliam, unde aliquot men-
sibus abfueram, mane Venissem serenissima iunctis curribus equis eadem hora mo-
Vebat, difficulter admodum ab ea irnpetravi eo die equis ex itinere lassis spatium
respirandi. Ita serenissimam eodem die discedentem sequenti secutus sum. Haec
autem tota narratio Vera erit ex litteris dominorum commissariorum ad me datis,
manibus domini Istvanffin scriptis et utriusque binis sigillis obsignatis, quas in
specie habeo, quarum tenor talis est:

‘Reverendissirne Domine et Amice nobis obsequentissime, salutem et serVitio—
rum nostrorurn commendationem. Etsi ad Reverendissimae Don1inationiVestrae
petitionem Iibenter, et ex animo ad istud iter minime tam cogeremus, quia tamen
videmus nobis ascribi si quae in comitatu serenissimae principis mora, aut defectus
fieret; amanter rogamus Dominationem Vestram Reverendissimam Velit ita res
suas domesticas disponere, ut ad penultimam diem Augusti in Keowar adesse, ac
Kalendis Septembris cum sua serenitate usque ad Varallia una proficisci queat. Ubi

2° Johann Baptist Petz Giorgio Basta erdélyi csziszari generzilis egyik ffitisztje.
2’ Gyulafehérvar (Alba Julia, RO).
22 Istvanffy Miklos torténetiro, az Erdélybe kiildott csaszari biztosok egyike.
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illam commissariis caesareis ulterius commitantem relinquere ac reverti ad nos
poterit. Existimamus autem Dominationem Vestram Reverendissimam posse ad-
huc reverti ad illos dies, quibus de obviam progresse serenissimo principi Maximi-
liano erit accingendum. In reliquo Dominatio Vestra Reverendissima bene Valere
cupimus. Albae Iuliae 21 Augusti 1598. Sacrae Caesareae Regiaeque Maiestatis legati
in Transilvaniam, Reverendissimae Dominationis Vestrae servitores devincti, et
amici. Stephanus episcopus Vaciensis’.

Discant iam legati ex his litteris me, ut serenissima committarer non obtinuisse,
neque diem discessus eius Alba scivisse. Neque tunc quando de profectione suae
serenitatis consultatum est, Albae fuisse. Non igitur iter ad Sigismundui adventus
Claudiopolim institui, ut ipsi fingunt. Pergunt adhuc probare quarto me revocasse
Sigismundum ex testimoniis mortuorum. Aiunt Emericum Szikzai et Franciscum
doctorem medicum id testificatos fuisse. Quomodo? Authenticerie, Vel priVatimP Si
primum, producant litteras coram quibus notariis, et fidedignis hominibus ea de re tes-
tificati fuerint. Quo sigillo attestatores litteras obsignarint, cuius mandato citati sint. Si
Vero privatim, quibus hoc ipsum dixerint, nullum etiam nominant. Aut ergo hoc
testimonium fidelius doceant, aut ad inferos hos denuo examinandos descendant. Illud
autem ego affirmo. Emericum Szikszai paulo ante obitum suum Albae ad me venisse, et
lacrymabundum fuisse conquestum. Se a domino Kornis et aliis nonnullis Vehementer
examinatum sub iuramento per notarios et tortum fere fuisse in hac quaestione. Utrum
Stephanus Bochkai, et episcopus Sigismundum ex Opulia revocassent? Si autem res-
pondisse, et iurasse Sigismundum a nemine fuisse vocatum, sed proprio impetu inci-
tatum et patris Carrilii Alphonsi,23 Praga sine responso reditu, perturbatum, subito iter
Versus Transilvaniam arripuisse, Franciscum Vero doctorem minus credo de hac re ali-
quid locutum esse. Nam ille Sigismundo non ita a secretis, quam iocis fuit. Addunt deni-
que detentionem meam Claudiopoli ad fraudem tegendam fuisse factam, Sed fraudem
illam cuius me legati insimulant, et quam ipsi contra me probant, iam ego ex manibus
ipsorum extorsi. Igitur non fuit detentio illa fraudulenta. Illud certum est, me Sigis-
mundo publica oratione reclamasse, coram serenissima principe, comite a Turim,24 et
aliis non paucis, et iam in currum cum collega meo positus in foro aperto Claudio-
politanos, qui manus in nos coniecerant armati, tantae audaciae corripui. Sed esto fictam
fuisse detentionem. Hoc ego meo facto, duo egregia opera feci. Primum fidem servavi.
Nam multis argumentis, et minis a Sigismundo ad iuramentum coram serenissima ca-
sum nostrum, tunc lacrymante, compulsus non iuravi. Alter exemplum constantiae, et
fortitudinis omnibus in provincia ordinibus dedi. Quod si imitati illi fuissent, certe
Sigismundus non tam subito provincia potitus fuisset. Illi autem confestim, qui Vexilla,
qui copias, qui arces, et munitas civitates habuerunt et qui in campo liberi multis armo-
rum millibus stipati fuerunt, ad primum Sigismundi nutum Victas dederunt manus,
illique denuo se iuramento plerique obstrinxerunt.

23 Alphonso Carrillo jezsuita Bathory Zsigmond gyontatoja, bizalmasa és diplomataja.
24 Sigismondo della Torre Maria Krisztierna erdélyi fejedelemasszony udvarnoka.
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Mirum est, quod aliquem non producant, Vel unicum puerum, cui ego, ut
Sigismundo adhereat suaserim. Illi autem binis ad nos in aresto cum essemus
legationibus, omnibus terroribus, et minis, ut ipsorum electioni consentiamus,
instituerunt. Sed semper re infecta discesserunt. Mirum etiam est, quod detentio-
nem meam a cardinali Albae factam, et propter fidem suae maiestatis multas illatas
iniurias, castrum item meum Gialu oppugnatum tantopere taceant, forte, et illam
fictam fuisse dicuntur? Cur igitur me Balthasar Bornemisza-*5 primus legatus, toto
integro die Albae sub comitiis nomine cardinalis, et ordinum ad praestandum
iuramentum sollicitavit? Cur multas minas, nisi iuraverim adiunxit? Verum res-
pondit ille mihi nuper hic Pragae, cum nulla adhuc Sigismundi in T1-ansilvaniam
reditus mentio esset: cardinalem, et ordines provinciae, propterea tam serio ursisse
apud me iuramentum. Quia sciebant me non iuraturum. Possem ego, et Lucae
litterato legato obiicere, me ab ipso multis utriusque iuris argumentis ad fidem
cardinali dandam fuisse oppugnatum tribus fere continuis horis. Sed ipsi coecos in
propriis, in alienis ante viciis oculos linceos habent.

Ad quinmm olziectionem
Respomio

Nugae sunt. Nam in tota Transilvania, etiam sub insolentia Valachorum
militum, coloni mei prae aliis omnibus integri, et florentes mea cura, et provi-
dentia conservati fuerunt.

Ad sexmm, septimam, octozvozm
et nomtm obiectionem

Tota haec longa narratio, cum omnibus circumstantiis falsa, et ficta est; nam sicut
iudex Pragensis, cum illustrissimo domino Malaspina nuncio apostolico,” et cum
Michaele Vaivoda de hac re nunquam tractaverit, sic, et ego. Dicunt inprimis me
Vaivodae ius belli persuasisse, quomodo tyranno ius belli persuasi? Istius rei alioquin
studiosissimo, ubi ego tunc eram, quando ille statim post fugam cardinalis passim per
provintiam praecipue in Siculia, et inter Saxones omnes nobiles quoscunque spoliari,
trucidari, et omnia eorum clenodia diripi curaverit? Imo si ego non obstetisse mul-
torum capita, qui nunc primas in illa provincia obtinent, capita canibus obiecta fuisset.
Potuisset de hac re testare dominus Vaivoda, Si fuisset interrogatus, et fides illi aliqua
danda fuisset, sed apud me ipsius affirmatio, et negotio parem habet rationem. Quod
dominum nuncium in testem Vocant, ego credo illum non dixisse. Nam fuisset contra
ipsius Vocationem, et sedis apostolicae authoritatem. Accipiemus tamen suo tempore
de hac re ab ipso ab ipso pleniorem informationem. Deinde nunquam post cladem
cardinalis nuncius in aula propter infirmitatem apud Vaivodam fuit, sed tune primum,
quando Valedixit: tunc autem ego eram latinus interpres, aderant etiam plusquam
quinquaginta homines in domo senatoria, sed Deus novit istius modi rei, ne men-
tionem quidem fuisse. Dicunt item excommunicationis sub poena a nuncio apostolico,

25 Bornemissza Boldizsar fejedelmi tanacsfir.
26 Germanico Malaspina lengyelorszagi papai nuncius (1592-159 8), majd erdélyi papai nuncius (I599).
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ne Contra receptas religionis Vaivodam consilio incitarem, quod si fecissem, etiam
revocarem, mihi acerrime a nuncio apostolico demandatum fuisse. Immo quod VaiVo-
dae suasissem, gravissimis excepisset nuncius iurgiis. Quis hoe crederet? Certe hoe
modo ille nuncius apostolicus verus non fuisset. Laboravi apud Vaivodam, ut templa
arrianorum per totam provinciam clauderentur. Verum est. Nam illud fuit meae
Vocationis, quod etiam in finem deduxissem, nisi Vister Stoika Pilsna27 recurrens,
multa sinistre de sua maiestate sparsisset, et Vaivodam contra eandem suam
maiestatem vehementer animasset, illique suasisset non esse hoc tempore Claudio-
politanos, qui finibus Hungariae Viciniores essent, et ad Germanos defectionis
magnam commoditatem haberent, illo tempore in religionis causa exacerbandos.
Quorum iam tunc contra suam maiestatem favorem, et benevolentiam captabat.
Quod Vero nobilitatem delendam concionatores adversarios tollendos suaserim
affirmant, sed non probant. Quod ita Verum non est, ut Vaivodam frequentissime
per omnem fidem hortatus fuerim, ne unquam, vel obscurissimum quemquam
absque iuris processu caperet, aut interficeret, cum illud in christianorum prin-
cipum ditionis turpe admodum et ignominiosum, legibus etiam omnibus cautum
esset. Quid si suasissem? Subiungunt deinde, quod res alienas rapuerim. Nihil ad
rem facit, neque contra suam maiestatem privatis non deest modus, si quibus
iniuriam feci me requirendi. Illud affirmo, et promitto, si cui rem inique aut
Violenter abstulerim reddam quadrumplum: Congerunt alias quoque nugas, me
litteras magni Vendidisse, donationales Sigismundi rescindisse, magnam pecuniae
summam hinc cumulasse. Haec etiam falsissima sunt, nee Video causam, cur
benignas suae maiestatis aures solutionem harum ineptiarum fatigarem. Res-
pondebo tamen ad illas quoque suo loco et tempore solemniter.

Ad decimozm
Excusant se non odio religionis haec me confixisse, cum temporibus Stephani

regis Poloniae catholica religio etiam cum nomen meum apud illos non extaret, in
pace conservata fuerit, et in omnibus articulis primum locum habuerit. Probant id
cum patribus Societatis. Quam egregie mentiantur. Nonne patres iesuitas post
obitum regis Stephani, ex Transilvania turpiter ad unum omnes excepto unico Jo-
anne Leleziolg eiecerunt? Quos postea Sigismundus reduxit. Nonne eosdem patres et
catholicos parochos ex Variis locis, Varadino praesertim postea exturbarunt. Nonne
Varadini catholicorum cappella funditus eversa, ad necem usque et sanguinem
catholici postea Vexati sunt? Nonne cum Sigismundum ex Opulia rediret, per
dominum Bochkai Thorda29 Claudiopolim propterea missum, inter alias condi-
tiones, ut iesuitae Alba Iulia eiiciantur, communi ordinum decreto propositum fuit?
Quod et factum erat. Nonne, et post meum discessum noviter contra illos decretum
est. Et ex multis locis praesertim meis bonis Szilah, Gialu, Lonia,Vista, Kapos,

27 Pilsna (Pilien, CZ).
28 Leleszi Janos jezsuita, Bathory Zsigmond neVel6je.
29 Torda (Thurda, Thorenburg, RO).
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Bochard3° Catholici parochi ad unum eiecti sunt? Ita est apud illos quieta orthodoxa
fides, et primum locum, ita in persecutionibus in articulis ipsorum tenet. Non se
intelligebant isti legati. Nam in ultimis comitiis provinciales, in quibus Sigismun-
dum denuo in principem elegerunt, cur me provincia exclusum esse Velint, causas
contra me peculiari in articulo expresserunt. Prima est, quod caesari fuerim fidelis,
nam tempore cardinalis, omnia, quae erant contra ipsos Suae Maiestati praescrip—
serim. Secundo, quod DEC), quod debuerim ex vocatione mea exsolverim. Tertio,
quod Sigismundi donationales cassandas procuraverim. Horum ego articulorum
paria ex Hungarico in Germanicum fideliter translata, hie suae maiestati offero.
Ita me inimici mei commendant. Ut autem ulterius Suae Maiestatis indigna-
tionem in me augeant, subiungunt me cum patribus quoque Iesuitis continua
iurgia miscuisse, quod falsum est, nam Vel illis testibus, ita semper fraterne
Viximus, et in ecclesia Domini invicem in laboribus et operibus ecclesiasticis
supportavimus, ut nullus unquam inter nos, ne mediae quidem horae simultatem
notaverit.

Ad zmdecimam obiectionem
Me non esse episcopum consecratum, et non posse sacerdotes ordinare. Ita est,

Verum illud non mea culpa, sed ipsorum levitate, qui toties statum provinciae
mutarunt, impeditum fuit. Concludunt demum redditus ecclesiasticos in aliquot
iuvenes me profudisse. Falsum est. Nam ad trecentae fere personae, sacerdotes,
clerici, cantores, ministri templi, studiosi, alumni, scribae, milites, amici, paupe-
res, orphani, mendici, quorum cathalogum si e re esse existimarem, suae maiestati
exhiberem, quotidie in domo mea, panem meum cum benedictione Domini come-
derunt. Quod Vel ipsis Transilvanis prudentibus administrationi fuit, ex tam pau-
cis redditibus quotidie me tot pavisse animas. Possem ego iam omnia illa, quibus ipsi
me accusant, Verius longe, quam ipsi, nisi me temporis ratio et modestia mea
prohiberent, retorquere. Nunc sufficiat ad ea tantum, quae contra personam Suae
Maiestatis me impegisse insimulabant, breviter, et ad reliquas etiam nugas, aliquid
tamen obiter respondisse. Habebunt suo tempore domini Transilvani ad singula
suarum narrationum Verba plenius, et externis etiam gentibus notius in typo
responsum etc.

KRUPPA TAMAS

3° Zilah (Zalau, Zillenmarkt, RO); Magyar Vagy Szaszlona (Luna de Sus, RO); Magyarvista (Vistea,
RO); Magyarkapus (Capusu Mare, R0); Buzasbocsard (Bucerdea Grinoasa, RO).



PAZMANY Es KLESL LEV/EI/JVALTASA
1626/1627 FORDULOJAN

Forrziskézlés a firenzei Maga10tti—leVélt2'11‘b0l

Magyarorszzig és az Apostoli Szentszék térténeti kapcsolatai zitfogé és m0dsze—
res kutatészinak alapveté’ célja a sokrétfi Viszonyrendszerre vonatkozé ismeretek,
adatok b6vitése, érnyalésa. A peipai gyfijteményekre fékuszzilé forreisfeltzirés k02-
ben olyan dokumentumok is el6ker1'ilnek, amelyek a magyar—r0mai érintkezések
mellett egyéb kérdések megvilégitziszihoz is hasznos, sokszor hizinypétié adatokkal
szolgélnakf Vagyis a Vatikzini magyar téjrténeti kutatzisoknak a magyar t('51‘téne—
Iemtudomzinyban énmagziban is nyilveinvalé értéke és fontosségaz ezéltal még tai-
gabb perspektivziban szemlélheté’.

Kéjzleményemben e tétel érvényét kivzinom er6s1’teni. A kutatzis tévlatait
— amelyek a Vatikéni fondok rendszerének, méretének,3 és f0lyt0n0s b6V1'ilésé-
nek4 ismeretében amfigy sem mondhaték éppenséggel csekélynek — szélesiti,
hogy a forrzisanyag egy része a kuriailis b1'b01‘0s0k, illetve mzis tisztVisel6k csalzidi
Ievéltéréba keveredett. A peipai csalzidok gyfijteményeinek téirténeti értéke min-
dig is ismert Volt. Mind 21 Vatikeini titkos levélteir, mind az apostoli kényvtér l<1'i-
1(')'n gondot forditott és fordit megszerzés1'ikre.5 E2 21 figyelem a kisebb anyagokra

I V0. példéul Collecmneol Vmimna Hzmgmriae, t0m. II/1. — Készijlt az OTKA NN-82 307 sz. kutataisi
programja keretében.

2 A 20. szzizad els6 felében tébb évtizedig a Magyar Tudomzinyos Akadémizin kiilén testiilet feliigyelte
ezt a teriiletet. Ennek heitterében a szakmai jelentéség mellett az sillt, hogy Fraknéi Vilmos rendelkezé—
sének k0sz0nhet6en az MTA kezelhette 21 Frakn0i—Vill2it. Ennek tulajdonjoga — Valédi rémai magyar
térténeti intézet hijain — a Veilasztott piispijk adomzinyozé irata értelmében ma is felerészben az MTA—t,
fele részben 3 Szent Istvén Térsulatot illetné. V0. TUS OR PETER, Magyar z‘()'7*té7/zeti /eumtoiso/e él Wz2fz7ez27/117472
(CVH 1/Iexa), Budapest—R0ma 2004., helyenként, kiilbnésen CXLI—CXLIII.

3 Itt most csupén PASZTOR LAJOS klasszikus leirziszit idézem: Guida dellefbmfiper la storia dell’Ame7/iccz
Latina 1/zegli mm/yivi dellzz Santa Sade e negli are/9z'vz' ecclesz'a.s‘tz'cz' d’Im[z1cz (Collectanea Archivi Vaticani 2),
Cittfi del Vaticano I970.

4 Lésd alébb e kétetben Téth Krisztinéval k0z0s kézleményemet.
5 Példéul az Ott0b0ni—irat0k (VIII. Szindor) részenként, a 18. szeizad éta folyamatosan keriilnek a Szent-

székhez. Utoljéra I908—ban letétként maga 3 csalédi levéltzir, amelyet a Arc/yivia Genemle del View/iozto di
Roma 0’riz. V0. JEANNE BIGNAMI ODIER, Premiére.s‘ rec/Jerclres sur lefomlv Ottoboni (Studi e Testi 245), Cittil
delVatic:1n0 I966, 6skk. A Borghesék (V. P211), valainint a Barberinik (VIII. Orb:in)kéziratgy1'ijteménye
és levéltzira szintén mér tébb mint egy évszeizada a Vatikénb-an talélhaté. A B0nc0mpagni— (XIII. Ger-
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is kiterjedfi‘ Ertelemszerfien 21 gyfijtés azonban nem lehet teljes. Szeimos d0kumen—
tum—egy1'ittes még lappang,7 Vagy a tulajdonos csalzid ragaszkodik h0zz2’1,8 Vagy
mér bekeriilt egy mésik, éllami levéltérba.

Utobbi mondhato el Lorenzo Magalottib1'b01‘0s, VIII. Orbzin zillamtitkzira ira-
tairél. A Barberinikhez hasonloan szintén firenzei szérmazeisfi Magalotti a pzipa so-
gora, a két biboros nepos, Francesco és Antonio Barberini anyai nagybzityja Volt.
Szerepe a pépai udvarban 1623-tol 1628. évi ferrarai érseki kinevezéséig, s6t az utén
is meghateirozonak tekinthet6.9 A Magalotti csalzid Ievéltérzit jelenleg a firenzei £11-
lami levéltér 6rzi.‘° A mintegy 274. filza (csomo) és kotet majd fele 21 csalzid e legne—
Vesebb tagjzinak iratait tartalmazza. A 20—t0l 143—ig terjed6 szémokkal megjelolt
kotetekbol a 124-esig tart a kardineilis gazdag levelezése. Szintén itt taleilhatok hi-
Vatali mfikodésének egyéb dokumentumai (zillamtitkzirszigi feljegyzések, 212 Inann-
nita Ecclesiastica, a Sacra Consnlta és 21 Propaganda Fide kongregécié iratai). A tobbi
kotetbe foként teologiai munl<:2’1l<, traktétusolc, diSC07‘S01{ lceriiltek."

//gely) és Rospigliosi-levéltair (IX. Kelemen) késéibbtol, utobbi egy része koreibban el is égett, és ezért saj-
nos kutathatatlan. A B0nc0mpagni—Lud0Visi kéziratgyfijteményre 21 20. szzizad derekzin tett szert az
apostoli konyvtér. V0. WOLFGANG REINHARD, A/eten any de7n Staatsye/e¢'eta1*iatPanls V. im Fondo Bonco7n—
pagnz'—Ludovz'5z' der Vatifcfanzsc/am Bibliotbek, Romische Quartalschrift fiir Christliche Altertumskunde und
Kirchengeschichte 62 (1967) 94-101. A Boncon1pagni—levéIt2ir fijabban elkésziilt részletesebb inVent2iriu-
ma: Arc/aivio Boncompagni—Lndovisi (CAV 63), 21 Cum di GIANNI VEND1T1—BEATR1CE QUAGLIERI, Citt'Z1
del Vaticano 2008. Megjegyzem, amennyiben a csalzidi levéltzirat és a kéziratokat kiilon kezelték, figy az
e1é’bbi szinte kizsirolag be1s6 csalzidi, jogbiztosito, uradahni, magyar szempontbol érdektelen iratokat rejt.
Erdekességként emlitem, hogy a hihetetlenijl gazdag eillmntitkeirseigi iratanyagot Ineg6rz6 Fondo Bor-
g/.7e.s‘ét példaiul K:iro1yiArp:id és Roszner Ervin még a Ripettan 21116 csalzidi paiotziban kutathatta a I9. sz2i—
zad Végén. Amikor eladésfit nehéz anyagi helyzete miatt 21 csaleid (21 Villa B07/gbesehez hasonloan)
fontolora Vette, a teljes gyfijteményt eredetileg 21 németek akartzik megvenni Iijonnan alapitott torténeti
intézetiik szémeira. Ekkor és 6k készitették e121 fond meiig hasznzilatos eittekintéi jegyzékét. Silvano Gior-
dano szives kozlése.

6 Ugy megéirzésiik, gyfijtésijk, mint hozz:iférhet6vé tételiik terén 21 kutatzis szélnzira. V0. Indice dei Fondi
e relatioi 7nez2;z' di dem/'iz;ione e di 2'z’ce'rca, Citt£1 del Vaticano 2011, passnn. Egy fijonnan kutathatové tett és
inventarializzilt, magyar szempontbol sem elhanyagolhaté anyag: Fondo Favo1'itz'—Casonz' (ind. I200).

7 Ilyen példéul a Cresenzi csaléd 17. szézadi archivuma, amit mzir régota hiziba keresek.
8 Az Aldobrandini, Odescalchi, Doria—Pamphili pzipai csalédok sajeit, eillando Vagy alkalmi kutatoszol—

gélatot Infikodtetnek. Utobbi gyfijteményre: RENAT0 VIGNODELLI RUBRICHI, I1 ,,Fondo Aldoln/'andz'no”
dell’/Irc/7ivz'o Doria Landi Painp/nli, Archivio della Societé Romana di Storia Patria 92 (1969) 15-39. — Az
Altierik, a Pallottok az anyag rendezetlenségére hivatkozva nem engedélyezik 21 kutatzist.

9 Az 1584.—ben sziiletett Magalotti 1624.—ben kapta meg a bibort, 1637—ben halt meg érseki székhe—
lyén, ott is temették el. Pfi lyéjénak fontosabb adatai Ievéltéri hivatkozésokkal: KLAUS JAITNER (Hg.),
Die Hanptinm/'aktionen G1‘ego2'.s‘ XV
1621-1623 (Instructiones Pontificum Romanorum), Tiibingen 1997, 351-352. Lzisd 21 Dz'zz'ona7*io Biogra-
fico degli Italiani vonatkozo cfmszavét is.

1” Archivio di Stato di Firenze (ASFi). A Ievéltérra Vonatkozo irodalmat lésd egyik Iegjelentfisebb
eillagzinak példamutato alaposszigal készijlt inventziriumziban: Miscellanea Medicea I-1I, a cum di PIERO
MARCHI et al., Roma 2002-2009, 4skk. — A koteteket Riccardo Rossi levéltzirosnak koszonom.

“ Részletesebben 21 csaléd rovid torténetévei Lisd: GIULIA CAMERANI MARR1, L’A7"c/aivio Magalotti,
Firenze 1970 (estratto La Rassegna Storica Toscana 1 970/2).
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A biborosi hagyaték kotetenkénti, laponkénti atvizsgalassal tarhaté fel. A munka
magyar szernpontbol az aranymosas hatékonysagahoz és persze értékéhez hasonlithato.
A bécsi nunciatfiraval 1629—ben folytatott titkositott diplomaciai levelezést leszamitva”
é1‘del<l6dési'1nket a 1oo—as sorszamot Viselo’ kotet kelti fel. A 197-201. és a 207-208. olda—
lakon ugyanis két eddig ismeretlen Pazmany—leVél talalhato. Cimzettjiik és Valaszadojuk
az ekkor kurialis kardinalisként teVél<enyked6 Melchior Klesl bécsi piispok.

A levélvaltast rnindlzét f6szerepl6je mar olvasatlanul is izgalmassa teszi el6t—
tiink. Pazmanyt aligha kell magyaraznunk, miért. Melchior Klesl sem mondhato
éppenséggel ismeretlennek a magyar torténetiras lapjain.I3 Személyénél, pontosab—
ban Pazmanyhoz fu’z6d6 kapcsolatanal mégis érdemes elid6zniinl{.

A Pazmany—kutatas mar régen felfigyelt ra, hogy II. Matyas féiminisztere, a Tit-
kos Tanacs elnoke ,,Pazmany érseki kinevezésénél tevékeny” volt,‘4 és ennek tobb
adatat kozolte.‘5 Megfogalrnazta tovabba a meg jezsuita Pazmany Klesl niellett jat—
szott ,,alarendelt szerepét”.“‘ A kérdés azonban sokkal osszetettebb.

A bécsi pékmester fia, mielo’tt 1598—ban sz1'il6Varosa piispoki székébe iilhetett
Volna, 1590-t6l csaszari kinevezéssel egész Ausztria ,,generalreform2itora”-ként te-
ritett, reformalt, pasztoralt. Olykor életét tette kockara: Bécsujhelyen, Steinben,
Kremsben és szamos mas Varosban. Tanitott teologiat is: 159o—ben és 1592-ben a be-
csi hittudomanyi fakultas dékanja, 1591-ben pedig az egyetem rektora. Bppen ab-
ban az id6szakban sikeriilt katolikus jelleget biztositania az egyetemnek, amikor
Pazmany Bécsben tanult, a jezsuitak kollégiumaban. E kollégium mellett Klesl a papi
utanpétlast biztosité intézetet alapitott, amivel a Pazmaneum nem tfinik t1ils2’1go-
san er6ltetett parhuzamnak.‘7 A ,,gene1‘alreformato1"’bécsi piispok ugyanugy el6—
képe tehat Pazrnanynak, mint Martin Brenner seckaui piispok, illetve Georg Sto-
” Az 1629 tavasz, nyar e’s 6szi politikai helyzetre a csaszari udvarban tobb adat Giovanni Battista

Pallotto rendkiviili és Carlo Caraffa rendes nuncius ciflitézben. ASFi Archivio Magalotti, Vol. 53, fol.
557skl<. A mantovai haboru ellen tett lépésekre az udvari ,,bél<epart” részér6l kiilonosen fol. 7511”-75272
(Pallotto 1630. februar 2—ai ciflréje, a tzzione tagjanak szamito Pazmanyt kiilon nem emliti).

13 Példaul ANGYAL DAVID, Az I6I5—i laécsi tE)‘1/072 be’/eéne/e tit/€03 ponzjdi, Emlélckonyv dr. gréf Klebels-
berg Kuno negyedszazados kulturpolitikai mfikodésének emlékére. Sziiletésének otvenedik éVfordu—
léjan, Budapest 1925, 367-382, 371skl<; HOMAN BALINT-SZEKFI3 GYULA, Magyar Tbiwénet I-V, Budapest
1941-19437, IV, 20 es 577 (Szekffi).

'4 FRANKL (FRAKN61) VILMOS, Pzizmdny Péter és /mm I-HI, Pest, 1868-1872, 184skk.
15 LUKACS LASZL6, fezwim 7mzmdz‘—e Péz77zzin_v mint e”I".S‘€/€.?, Pazmany Peter emlékezete. Halalanak

350. évforduléjara (szerk. Lukacs Laszlo-Szabé Ferenc), Roma 1987, 197-267, 204.
16 SfK SANDOR, Poiziminy. A2; emlver és dz fro’, Budapest 1939, helyenként. Ezzel szemben Pazmanyt

mar jezsuitaként a Titkos Tanacs elnokével egyenrangu politikai tényezfinek tekinti FRIDECZKY Jo-
ZSEF, Paizyminy Péte7«' (Publicationes ad historiam S.]. in Hungaria illustrandam. Lucubrationes 24), Bu-
dapest 1942, 33-36.

'7 JOHANN RAINER, Kardinal M616/7i07” Klesl (I552-I630 T/om ,,Ge72emlref07/77mt07*” zum ,,Ausglez'c/95-
politiker”, RQ 59 (1964) 14-35, 16-18.
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baeus, Leoben f6p2iszt0ra. (jket Pazmany graci évek alatt megismert f6pap—mint2ii
kbzé szoktaik s0r0lni.‘8

A hasonlé konfesszionalis attitfid mellé szorosan kapcsolédik a politikai par-
huzam. Birodalmi (és magyar) téren Kleslt egyre nyiltabb, felismerhetfibb k0m—
promisszurnos realpolitika jellemezte. A Rudolf és Matyas kézétt zajlé utédlasi
harc (Bmderzwist) soran a katolicizmus és az uralkodéi abszolutizrnus poziciéi
jelent6sen meggyengiiltek. A Habsburg—h2’1z uralmzinak fenntartaszit, Mzityas
szamara a csaszari utédlas biztositziszit, trénjai megszilzirditasat a ,,f6miniszter”
csakis a protestansokkal t0rtén6 eseti, am érdemi egyeztetések révén lzitta elér—
het6nel<. Ez Volt a sokat emlegetett ,,Wrmittlungspoliti/6”, avagy ,,/lusgleic/9”, illetve
ahogy a korban rnondtzik ,,C0mp0sition”.I9 Pazrnanynak az 1608. évi orszaggyfilésen
adott teolégusi szakvéleménye a Vallasszabadségrél, teirgyalzisai és - a reménybeli
lcatolizalés elérésének opciéjat sosem feledé’ és feladc’) — komprornisszumai 0rszag-
gyfiléseken, megyegyfi léseken,a kirzilyi tanacsban a protesténsolckal, ,,sz0lg2ila-
tai”, ,,kedVeskedései” I. Rakéczi Gyérgynek szintén ebbe a Vonulatba illeszthe—
t6l< bele.2°

A ,,mintaképen” t1’1lmen6en a bar0l<:l< kor tarsadalmi, politikai mechaniz-
musai, alapmodellje ismeretében s0l<:l<al szorosabb, konkrétabb k0t6dést diag-
nosztizalhatunk. A 16-17. szazadi Eurépaban meghatarozé, Magyarorszagon
,,[d0minus-]famili2iris” szavakkal hasznalatos patrénus-kliens rendszer l<00r—
dinataira Vetitve Forgach Ferenc primas halzila utan Pazmany Melchior Klesl
kliense, s mint ilyen legbels6bb magyar bizalrnasa, majd esztergomi érsekként
politikajanak f6 magyarorszagi letéteményese lett. Nemcsak a hazai belp0liti—
keiban, hanem annak legfontosabb korabeli nemzetkéizi Vetiiletében, jelesiil a
Habsburg-utédlas szévevényes, és médjziban, id6zitésében Klesl szamara politi-
kai tfilélését tekintve létfontossagfi, Végiil a harmincéves haborfi l<ir0bban2is2i—
hoz Vezet0' kérdésében is.“

18 KASTNER JEN6, Poizmziizy Péter grrici évei, Katolikus Szemle 1935, 1-2. sz., klny., 4 es 11skk;
BITSKEY ISTVAN, Pciz77m'7qy Péter (Magyar Histéria. Eletrajzok), Budapest 1986, 137-138.

19 RAINER, Kd1’dintll Mela/aior Klesl, 22-26; HUGO ALTMANN, Die Reic/Jspoliti/e /Vlaximilzflm I. van
Bczyem I613-I618 (Briefe und Akten 12), Miinchen-Wien 1978, 154-159 is. Az ‘Ausgleic/9’ mibenlétének
talan legjobb ésszegzésez VOLKER PRESS, ,,Klesl, Mela/7io1*”, Theologische Realenzyklopéidie I-111 (hg.
V011 Gerhard Miiller-Horst Balz), Berlin 2006, 265-267, 266.

20 FERDINANDY MIHALY, I’éz7min_v dz d[lm71fé1fi. Sziiletéséne/e négg/s‘zé.zad0s évforduléjém, Katolikus
Szemle 22 (1970) 201-217 és 315-328 (klny. 1-32); BITS KEY ISTVAN, Pzizmziny Péter memorzmdumzz 4 ml-
lcisszalmdszZg¢'6l, Keresztény S26 (Kolozsvar) 2009/2, 1-4; HARGITTAY EM1L—VARGA AGNES, A /yitvini/e-
tél 11(g[yz1/eorlzltipolitikaiig (Pnizrminy Péterpoliti/ezziprilvoij/imz/6 zzlzz/eulriszz) (Eszmei és stilisztikai kérdések a
régi magyar prézéban, szerlc. Bitskey Istvan et 21.), Debrecen 1978, 102-114; R. VARKONYI AGNES,
Erdély 65 at ti2'7/‘E276/€67/'dés Paizmziny politilaijzibdiz, U6, Europica Varietas-Hungarica Varietas. Tan11lma—
nyolc, Budapest 19 94, 37-61; BITSKEY, Pdzmainy Péter, helyenként.

2‘ Lasd erre részletesen most elkésziilt, publikalas el6tt allé értekezésem kéziratét: Egy ,,epz'z6d”
Mzlgym"07/'szzig és zz 7/'6mm' Szentszék tiirtéizeti /alpc50[amz'I76l. Pzizmdny Péter esztergomi e'7'se/ei kinevezése,
Budapest 2012.
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II. Ferdinzind magyar trénutédlésait Pézmainy — akit Gréc ffihercege a]e’zus T2'1rsa-
ség Volt diélcjaként és elkételezettjeként sosem nevezett Volna ki esztergomi érsekké —
iigyes diploméciéval figy tudta iitemezni 1618—ban patrénusa ellenében, hogy kbzben
nem keriilt S01‘ kézéttiik t6résre.“ Ugyanakkor a Habsburg—dinasztia 111agya1'0rsz2igi
uralma biztositeisénak l<0sz0nhet6'en 21 primeis se111r11ibe11 ne111 érezte meg Klesl l2’1tVé-
nyos bukziseinak kévetkezményeit (az Anyaszentegyhéz biboroszit Ferdinzind és l\/liksa
f6herceg a bécsi Burgba csalteik és letart6ztatte’1l<)23. 1620-1621-ben, Bethlennek k0sz0n—
heté’ lqényszerfi bécsi tartézlcodésa idején ott talziljuk a Titkos Tanaics i'1lésein.24 Részese 21
spanyolokkal folytatott diplomziciai tzirgyalzisoknak, S6t 1621—ben egyik f6 megsz0Vege—
z6je és els6 aléiréja II. Fe1'din2'1nd Végrendeletének. E2 :1 kiilénféle j0gC1’111en bi1't0l<0lt tar-
tomeinyokat rendszerezé’, azokat sajzitos dinasztikus hitbizomainyba szervezé’ d0kumen-
tum lett a Habsburgok dunai monarchizijzinak ,,sz1'iletési okménya”.-°-5

Mindezen elfizmények ismeretében vzilik érthetfivé, hogy miutén Klesl ki-
szabadult angyalvéri f0gs:§1g2'1b6l— ide 21 biborosi immunitzist elszzintan Vé(lClI11€Z6
pzipai diplomzicia hosszas t2i1‘gyal2’1s0l< utzin hozta tiroli b0rt0néb6l26 —, Pzizmény
els6ként kereste és kereshette meg 6t levelével 1622. december 3-23.11. lrését a b1’b0—
ros helyzetének rendezését éVel<: éta térgyalé Fabrizio Verospi rendkiviili 11u11ci—
us kézbesitette. Klesl 1622. december 27—ei Vélaszziban magét Pézmziny ,,atyjal<é11t
és fiVéreké11t” aposztrofeilta, és nem csekély elérzékenyiiléssel Vette tudomésul
egykori pzirtfogoltja jelentkezését, mondvzin, annyi kedvezményezettje kijziil
egyediil Magyarorszég primésa nem feledkezett el j6te'teme’11yeir6l.27

Ezt l<0vet6’e11 szinte alig lehetett tud11i Valamit kapcsolatukrél. Pair szérvzinyos
forrzisnak l<6sz011het6en mindéssze annyi Volt Vilzigos, hogy 212 1628. évi bécsi Vissza-
térésig ldilfjnféle biborosi lcongregéciékban szerepet kapé Klesl Vzillalta Peizmziny
kérései és 21 magyar egyhézi iigyek alkalmi p2’1rtf0g0l2’1s2’1t 21 pzipai 1l(lVElI'l)2lI1.28 AZ esz-

22 U0.
23 Részben névekvé’ se’reln1eil< 111egt0rl2’1s2’1ra es hogy zitvegyék a hatalom gyakorlzisét H. M2’1ty{1s—

tél, részben mivel Klesl egyezkedni k1'V2'1nt 21 Ferdinénd cseh kireilységa ellen lzizadé przigai protesteins
fell<el6kkel. RAINER, Kmzlimzl Melc/9io'I' Klesl, 30-31.

24 V0. Osterreichisches Staatsarchiv, Haus—, H0f— und Staatsarchiv, Ungarische Akten, Miscellanea,
Fz. 4310, Konv. A, fol. 217-218.

25 SZEKFI7, Zlftlg)/617‘ Tcirténet, IV, 25.
26 Klesl kiszabaditéséra: JOHANN RAINER, D67" Process gegen Kardinale Klesl, Réjmische Historische

Mitteilungen 5 (1961-1962) 35-163.
27 Csak 21 Vzilaszlevél ismert. K0z0lVe: FRAKN61 VILMOS (kiad.), P/Zzmziny Péter levelezése (Monu-

menta Hungariae Historica. I: Diplomataria 19), Budapest 1873, 11. 243.
28 Alint példziul Pézmény fontos egyhzizpolitikai répirata, a Vindiczktc eccleszkzsticac - amelyet korébban

XV. Gergelynek is megkfi ldbtt— :it21d2'1s2'1t az
1623. november 13. FRAKN61, Ppimminy... levelezése, 11. 286. 1626. november 24—én 6 igazolta, hogy Sennyey
Istvén kancellért tulajdonségai all<almass2'1 teszik 3 Veici pijspéki Inéltészigra, és j0Vedelmeibizt0s1'tj:il< megfele—
16’ megélhetését. Az irat eredetije: Archivio Segreto Vaticano, Archivio Concistoriale, Congregatio Consis-
torialis, Atti, VOl. 1622-1626, fol. 103772. 1625. eiprilis 7—én 21 P2iz1112i11eum pzipai kiveiltszigai kapcsén irt 11el<i
P2iz1112i11y. HANUY FERENC (kiad.), Paizmainy Péter c'1kszegv{i]'tb'ttlevelei, Budapest 1910-1911, 11. 293.
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tergomi érsek részvételét pedig az ailtala ,,dilectissimus pmfer”—nak nevezett kardinélis
ternetésén lébbetegségének kiiijulzisa akadzilyozta meg.”9

Most kiadésra ker1"1lé’ levélvzilteisukbél Iigy tfinik, érintkezésiik ezekben az
években folyamatos Volt. Klesl rendszeres tzijékoztatzist igényelt a priméstél. S6t
a bécsi piispék mintha semmit sem tanult volna bukziszibél. Tovzibbra is politikai
fantazmagérizikat gyértott, ezfittal konkrétan Bethlen kapcszin. Pzizmziny pedig
fi1'1i alézattal, tovébbra is kliens médjéra tfirte a biboros szigorfi kritikéjsit, mail‘-
rnzir utasitésszzimba rnené’ tanécsait, magyarzizta, mentegette e16tte sajzit po1itik2i—
jét. Szinte biiszkélkedett eredményeivel. Beszeimolt reményeir6l, Vzirakozzisairél
politikai, konfesszionzilis téren, és talén személyes karrierjét illet6en is. Erseki ki-
nevezése utzin fennmaradt levelezésében egyediil itt érhet6 tetten — tartalomban
és hangvételben egyarént — korzibbi ,,st2itusza”. Kivételesen talén egy kis dz'ssz'mu—
latio is kitapinthaté.

Nézziik részletesen. Pézmeiny 1626. november 21-ei1eve1ének3° mér 212 e136 sora
fontos informéciét hordoz. Kézli, hogy csakis akkor jelenik meg az udvarban, ha
hivjék. Kijelentése nyilvénvalé kulcszit adja szerepvzillalzisénak a csészziri d6ntésho-
zatalban. Nem annyira kései, peilyzijén még ziltala elinditott utéda, Szelepchény
Gyéjrgy meir hzizat, kisebbfajta palotét tartott fenn a csziszzirvzirosbanfil Erre nyi1-
Vein Pézrnzinynak is lehetfisége lett Volna, amennyiben az 1618-ban megkapott tit-
kos tanécsosi c1’mében32 rejl6 tévlatokat ambicionzilja a hazai felekezetszervezéii és
kijzjogi, politikai feladatai el6tt/mellett.

A primés elérulja bécsi fitja okzit is: H. Ferdinénd a Kirélyszigba harmadizben
hadjeiratot VCZ6t6 Bethlen békekbtési szzindéka megtzirgyalzisziln hivatta fel az ud-
Varba.33 Szemmel laithatéan nines fnyére a feladat. ,,Incredz'l7z'lz's moZestz'a”’—t emleget,
kiveiltképpen, hogy a birtokzira Vonulé Esterhzizy Miklés neidor nélkiil, egyediil
kell az alkut tet6 alé hoznia.34 M2ir—m2ir k1esl—i stilusban elmélkedik arrél, hogy a
hadvezéreknek figy kellene déntésre vinni a dolgot, hogy az zillamférfiak (,,t0gm:i”)
alkudozzisaira mér ne legyen sziikség. Egylittal elismeri, hogy 21 katonzik nincsenek

29 Leveie Tobias Schwabhoz, Vzigsellye, 1630. november 22. U0., I1. 634. Nekrolégja olvastzin igy
1'rt Hmira Jzinosnak, a Pzizméneum rektorfinak december 8—2in: ,,Cm*7m'm1 de obitu [Joni czzrdiiz/112's olccepi,
et 32?}/lu77z 7”eveW°entz'zze vestme in dmllms c/M7/'tz's dgnovi. Utinam viveret opflmmpmelm‘us”. U0., n. 35.

3“ Fowzisofe, 1. sz.
3‘ Tovébbi irodalommalz TUSOR PETER, Szelepc/yény V Qviiifgy (1666-1685) Esztergomi érsekek (1001-

2003) (szerk. Beke Margit), Budapest 2003, 303-310.
32 Cimének e156 feltfinése H. Ferdinzind magyar trénutédlészinak sikeres megszervezése uténra esik.
33 Peizmziny e tevékenységével, illetve a hadieseményelckel kapcsolatos iratai, amelyek a jelen k('5z-

leményben kiadeisra keriilé' forrzisok kézvetien kontextuszit képezik: HANUY, Pcizmriny Péter blvszegj/z2']'—
tiitt levelei, 11. 26Iskk.

34 A mellette kézremfikédé Ostrosith Istvzin szerepe elhanyagolhaté lehetett. V6. uo., I1. 374.
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kénnyfi helyzetben: heiborfi sorén ritkain lehet az elkévetett hibzit orvosolni. Leve-
lében a megegyezés mellett érvel. Kihasznzilandénak tartja a lehetfiséget, hiszen
Bethlen a Végig terjedé’ foglalésait Vissza kivénja adni és 1’1j kéivetelést sem témaszt.
M2ir—m2ir mentegeti a fejedelmet. Ugyan ,,malus vz'r”—nek, rossz embernek tartja,
de rnég rosszabbnak a nyugati szijvetségesek kéziil azokat, akik a Portzinzil elértékz
utasitsék tzimadeisra az erdélyieket a kireilység ellen. Azzal, hogy a harrnincéves hai-
borfi aktuélis Habsburg—e1lenes szévetségében tébb katolikus résztVeV6t emlit,
gyakorlatilag nyfltan kimondja: tisztziban Van a francia titkos diplomécia machin2’1-
ciéival. Irény1’t6jé1*61, Richelieu bfborosrél pedig a jelek szerint Bethlennél is
rosszabb Véleménnyel v0lt.35

Alleispontja nem rornantikus békevégybél fakad, sokkal inkzibb reélpolitika.
I623 6szén egy kedVez6nel< tfiné’ hadi konstelléciéban a ,,s0ksz1’n1'i pélrduc” Len-
gyelorszég fel6li hétbatémadésa és eltzivolitésa mellett érvelt hosszasan, mondvén,
amig Bethlen hatalmon Van, nem lesz nyugalom a Kairpeit-medencében,36 s6t még
I626 oktéberében is igy tett.37 Most el6nyt Vér attél, hogy a fejedelem hajlandc’) ki-
1’1’zni a hires protestzins hadvezér, Mansfeld lerongyolédott katonéit, akik kéziil
kézlése szerint sokan a téjréjktikhéiz eilltak. (Maga a beteg generélis is a budai tijrék
fiirdéikben kfiréltatta magét, ,,mi1y kénnyfi’ az zitjérais Kzilvintél a n10hamed2in0l<-
hoz” — jegyzi meg nem kis malicieival a pr1’m2’1s.)38 Kényszerité’ kériilményt erdélyi
részr61 csupén egyet emlit, azt, hogy a Inagyar katonzik nehezen Viselik az egyiitt
téborozést a térékékkel.

Pézmziny sorait kitapogathatéan éthatja a magyarézkodzis a Bethlennel folyé
egyezkedés miatt. Vélhetéin ismerte korébbi patrénusa nézeteit. Arra a fejmos2’1s—
ra azonban, amit Klesl 1626. december 28-ai V2’11asz2iban39 kapott, talén nem sz2i-
mitott. A biboros hosszas, indulatos kérmondatokban szidalmazta Bethlent. E16-
hozta tébbek kézétt Lippa és Jené’ zitadészit, korébbi tzimadésait 21 Ki1‘2i’lys2ig ellen.
Nem tagadta, hogy a nyugati szijvetségesek f1’1’t—fé.t igérhettek neki. Am szerinte
nem ezek észténézték a rosszra, hanem a fejedelem eillhatatlan természete cs2’1b1’-
totta 6ket arra, hogy igéreteikkel megkeressék. Klesl szerint Bethlen csupén
iigyes békekétéseivel tébbet ért el, mint az ijsszes tébbi magyar kirzily fegyverrel,

35 Anglia, Hollandia, Franciaorszég és Velence portai kéjvetei 1625. februér 25-e’n kérték Bethlent
a csatlakozeisra. AZ 1625. december 9—én megkététt hzigai széivetségnek Anglia, Dzinia és Hollandia Iett
forniélisan tagja. A szerzfidés egyik pontja Bethlen Vsirhaté csatlakozéséval foglalkozik. Bethlen 1626.
november 30—2'1n csatlakozott formzilisan a szijvetséghez, amikor mér javziban folytak a pozsonyi béke—
térgyalzisok.

36 Kiadva: TUSOR PETER, Epistulae, arm 7/zotcttionesque ineditzz Perri Péizmciny, Magyar Egyhézt('5rté-
neti V-.izlatok—Regnun1 9 (I997) I-2, 83-146, 8. sz. E reélpolitikai attitfidét részletesen elemeztem ko-
lozsvéri e16ad2is01nban 2011 augusztuséban, a hungarolégiai kongresszuson.

37 Lzitéhatzireit tekintve inkeibb titkos, mintsem magyar tanzicsosi opiméjaz HANUY, Pziz7mi7/zy Péter
6sy2;egyz’/T]'tiitt levelei, n. 262. T'0'bbek kézétt Tillyt akarta Magyarorszégra Vezényeltetni csapataival.

38 A protestantizmus terjedésének és az iszlzim el6ret6résének pzirhuzamba zflliteisa Pzizmziny apo-
logetikzijzinak egyik kézponti eleme Volt.

39 F0-rwisok, 2. sz.
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és minden Vele folytatott alkudozés csak er6siteni fogja. A bfl)or0s levelében sor-
jéznak a hirtelen és készséges tzirgyalési hajlandészig nagypolitikai okai: Tilly
gyfizelme a dzinok felett és az alberstadti herceg pusztulésa, Mansfeld felm0rzso-
lédzisa, az angel kincstzir kifir filése, Franciaorszég belpolitikai helyzetének labili—
tésa (hugenottzik rnozgolédzisa) stb., illetve az oszmzinok Perzsieiban elszenvedett
Vereségei. Végiil bizalmasan az esztergomi érsek tudomziszira hozta, hogy annak
idején igyekezett elhitetni a t6r6l<6kl<el: a csészér perzsa szévetségben kizérélag
Bethlen megbuktatéseira éltalénos hziborfit fog indftani, amit6l csak akkor éllna
el, ha a Porta ejti Bethlent.4° A bfljoros legvégfil ke1'ek—perec leszégezte 2ill2isp0nt—
jét: egyéltalén nem tetszik neki (,,p[6lC€’I”€ mi/72' non posse”), hogy Pézmziny tsirgyal
Bethlennel, és rnés médot kell talzilni, hogy ,,Magyarorsz;ig0t megszabaditseik e
féraéi igétél”.

Nem tudhatjuk, hogy Pézmzinyban e kioktaté, Klesl tovzibbra is nagyon aktiv
politikai érdel<l6désér6l, tzijélcozottsaigzirél és talzin ambiciéirél is airulkodé levél
milyen hatzist Véltott ki. Bizonyéra megkapta, olvasta. De nagyon iigyesen ak-
ként viselkedett, Véljijk, mintha nem leitta volna egykori politikai felfedezfije so-
rait. S6t Iigy tesz, mintha azt feltételezné: Kleslhez sem jutott el 212 6 korzibbi le-
Vele. I627. januér 20-ai fijabb 1'r2iséban4‘ ugyanis mentegetéizik amiatt, hogy mér
régéta nem irt. Magyarzizatul a bizonytalan magyarorszégi helyzetet hozza fel,
majd sokkal részletesebben megismétli a szinte napra pontosan hzirom hénappal
azel6tt kelt irzisa tartalmét. Adatoltabban szélBethle11 h6d1't2isai1‘él, a cs2isz:i1‘i csa-
patok leromlott éllapotzirél, s6t még némi kritikzit is megenged Wallenstein iré—
nyéban, amiért nem iildézte a Visszavonulé ellenséget. Katoneii ehelyett a friss
murcit pusztitotték el sziiret utein —h2ib0rog. Leginlzzibb a hadvezetés tétlenl<edé-
sével indokolja a térgyalzisok sziikségességét. B6Vebbe11 ismerteti a fejedelem hir-
telen tzirgyalzisi hajlandészigzinak okait is: 21 t61‘6k6k igy akarjzik, Mansfeld beteg—
sége, a wolfenbiitteli herceg halzila.

Lényeges kiiléinbség azonban, hogy a békét Bethlennel meir megkétéjttként
emliti. A januér I4-én42 Pozsonyban eiltala létrehozott egyezség el611yeit hosszasan
ecseteli: elhanyagolhaté, konkrétan nem is emlitett engedmények érzin a nil<ols-
burgi feltételekkel hozta tet6 21121 a békét, s6t bizonyos elzzilogositott birtokok
iigyében is sikeriilt d1’il6re jutnia, valamint Visszaszerezte a térijk ziltal elfoglalt
ipolydamasdi er6d('5t. M2ir—m2ir biiszkélkedik azzal, hogy II. Ferdinénd kiiléjn k6-
széjnéilevélben ismerte el érdemeit, s6t az uralkodé nyilvénosan eillitotta, hogy ,,so-
hasem lcéttetett béke korébban ennél nagyobb reput2’1ciéVal”. C/3t magét a csészér

4° Szerinte, ha nem ,,Forg2iCh Zsigmond orszzigbiré, kassai fé’kapit2’1nyoI1” zillott Volna, sikeriilt VOl-
na Bethlen helyébe Homonnai Drugeth Gyérgyét iiltetnie. E lcézlése azért érdekes, mivel ebbe az
iigybe Pézmziny is belefolyt I616. nyziri fels6—magyar0rsz2igi kévetsége alkalmeival, és eszerint Klesl
nem minden részletbe avatta be akkor. Toviibbi irodalommal: TUSOR, Pézimiml Péter e52;terg077zi éme/ei
/einevezése, i.m.

4‘ Fom/'4is'0k, 3. sz.
42 Az érdemi egyezkedés mzir december 2o—ra lezairult.
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most azért hivatta az udvarba, hogy jelen Iegyen Bethlen k0veteine1<43 fogadésén,
megalzizlqodzisén (és hogy egy—l<ét kérdést még eligazitson).

Levelét Pézmény a magyar egyhziziak hadakozés s0r2in elszenvedett megpr0-
bziltatzisainak érzékletes zibrézoleiséval kivzinta zzirni eredetileg. Hozzéffiztez ha b2ir—
mi érdemleges tiirténik, azt okvetleniil megirja. Ha nem ir, annak kizeirélag az az
oka, hogy semmi ireisra érdemleges nem térténik Vele — menteget0’z0tt.44

Talén mintha igazébél kicsit terhes Ienne neki ez a levelezés. Nem lenne mit
irnia? Nyilvénvalé kifogés. Kegyeletbéil, becsiiletbfil ugyanakkor hfiséges ma-
rad ,,meste1“éhez”. E levelében is igy tesz, és Végiil hérom d010gra még kitér. Ki-
fejezi reményét, hogy Klesl hamarosan visszatérhet Bécsbe, bzir nem hallgatja
el: ezzel kapcsolatban ellenérvek is elhangzanak. Tébb sorban emliti er6fesz1’té-
seit a Célbél, hogy a Végek sziikségletére eladott borbél, gabonébél befolyt 50
000 forintbél évi 3000 f0rint0t jéjvedelmezé’ alapitvényt tehessen a pozsonyi je-
zsuita kollégium alapitéséra, ami egy év utzin végre sikeriilt neki — kézli laithaté
megk0nnyebb1'iléssel.45 Mindazonéltal nem hiszi, hogy az épitkezéshez tény1e—
gesen meg 1627—ben hozzzifoghatna.

Egyediil 212 a rtividke bekezdés taleinyos Ievelében, ami igy hangzik: ,,Az ismert
iigyrél semmit nem irok, csak annyit, hogy udvar szerte beszélik, és hogy Eggen—
berg herceg nagyon elkételezett irényomban, és ahol tudja, segiti dolgaimat”. Alig-
ha tévediink, ha 212 ,,ismert iigyet” Pézmény bib0r0si felterjesztésében azonositjuk,
amely elsé’ izben 1626. oktéber 5-e'n kelt, és amelyet a csziszziri Titkos Tanécs élén
Klesl utéda, Hans Ulrich V011 Eggenberg mér szeptember 21-e’n Savelli rémai k0-
Vet tudoméséra h0z0tt.45 Ha nem tévediink, akkor ez az egyetlen hely, ahol P212-
mény e16zetesen megnyilatkozik, igen mértéktartéan, két év mfi lvabekévetlzezé’
rangemelése kapcsén, és elérulja szzimunkraz a tébb csziszziri jeléjlt kéziili kiemelését
leginkzibb Eggenbe1‘gt6lV:i1‘ta, és hogy az ez irzinyli ambicié csupzin Visszafogott er-
dekl6désként V01t meg benne.

E kétségkiviil exkluziv térténeti mikromélységbe bepillantzist e11ged6 level-
Vziltés ismertetése, elemzése Végén meg kell még Veilaszolnunk azt a kérdést, Va-
j0n miért és hogyan ker1'iltek—e dokumentumok a Magalotti-levéltérba? A V21-

43 Lényay Zsigmond és Miké Ferenc.
44 Pézmény mér februér elsé’ hetében fijra 1’rt Kleslnek (Vagy inkzibb e levelét csak Pozsonyban fe-

jezte be és késve p0st2iZta): ,,Az Cardinél Klezlnek széllé Ievelet kegmed commendzilja az Nuntius
Uram secretériusénak és adja tudtomra kegmed, hogy ha holnap utain elldildi-e?”. Levele Ferenczffy
L6rinc udvari titkérhoz, Pozsony, I627. februzir 8. . HANUY, Pzizmriny Péter ()'sszegyz'Zjt(')'tt Zevelei, I1. 385.

45 Az alapftélevelet 1626. szeptember 11-en irta alzi, a kamat folyésitését 1627. januér 5-én kérVé-
nyezte az uralkodétél. HANUY, P/izmciny Péter ii5szeg_w'ijtb'tt levelei, I1. 360 és 373.

46 TUSOR PETER, PZ£7”pZH'6l Pannonim. Az esztergami l7z7907*0sz' szé/e /czkllclkztlcisoiizale elfizményei 41 I7. smi-
Zddbdn (CVH I/3), Budapest—R0ma 2005, 88-89.
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laszt a kornyezo iratok adjeik meg. Az Archivio Magalotti IOO. sorszzimét Viselo’
kotetben ugyanis Klesl Bécsbe torténo’ Visszaengedésével kapcsolatos anyag
talélhaté: értelcezések, érvek pro és contra, II. Ferdinénd eredeti iratai, Klesl ez
iigyben kelt szintén eredeti, Magalottib1l)o1'oshoz intézett levelei, tovzibbzi Car-
lo Caraffa nuncius s.k. levele 1623—bol, kérvények a pzipzihoz stb., illetve még
tobb levél Tobias Schwabtol, a bfboros bécsi helynokétol, Valarnint Placido de
Mara nuncius néhény 1613. évi jelentésének m2’1solata.47 Magalotti nem mint zil-
lamtitkér, hanem mint Klesl esetleges tzivozésénalc mérlegelésével megbizott,
VIII. Orbén pzipa éltal kijelolt bfborosi bizottszig Vezet6je Volt kozvetlenfil ille-
tékes a l<é1‘désben.48 AZ iratanyag ezért gyfilt ossze, illetve maradt néla, nem pe-
dig az pzipai Allamtitkzirszig Vagy az uralkodo pzipai dinasztia, a Barberinik gy1’ij-
teményében.

Levélvéltését Pézmzinnyal maga Klesl juttatta el Magalottihoz. A 2. és 3. szémfi
dokumentumokat (Klesl levele és Pzizmainy 2. levele) 212 6 titkéra mzisolta le, ir2is-
képiik megegyezik a bécsi piispok 1625. jlilius 3—ai eredeti leVelééVel.49 A szokésos
h1’rszolg2ilaton,5° onigazoléseinfil nézeteinek, koreibbi érdemeinek hangoztataisén tfil
talén leginkébb azért kiildhette zit levélvélteisukat, hogy bizonyitsa a biboros zil-
lamtitkzirnak: a Habsburg—birodalom egyik meghatzirozc’) személyisége még min-
dig milyen nagy becsben tartja, és Visszaveirja 6t.

47 ASFi Archivio Magalotti, Vol. 100, foként fol. 67/'—242v és passim. A kotet mzisodik felében jel-
lemz6en Vegyes politikai iratok, koztiik Pézmziny I632. évi tiltakozzisa l<oveticin1é11el< el nem ismerése
miatt (I72t€7'7lZitt€7‘€ non possum. . .), fol. 4687/12.

48 Tobias Schwab sad. levelébol tudjuk (uo., fol. 81; mzir 5l1onapja tzivol Bécst6l, a peipénél is volt au-
diencizin ura érdekében), hogy a Visszamenetel megtzirgyaléséra a pzipzitél kijelolt biborosi deputeicio
Vezetoje Magalotti Volt.

49 Fol. 6611* (eredeti Klesl levél, nyilvén Magalottih0z): ,, Illziswissiii/10 et reverendissiiizo signore mio
osservandiysimo. Dall’i7/zcluso 7/iegozio cammaizdatomi da 7J0.S‘tWl signmfia illastrissima potra vedere c/9’i0 mm mi
50710 dementicato di qael tanto L‘/76 a'a me gli é stato promesso per esser qaesta la mia semplicita G€7‘77Z6l7’l&l. Mi
ricoi/do il solito /yumilissimo S€7"Z)it07”€ di vostra signoria illmtrissima e 5ta7"(3 attemlendo l’l907a0re da me tamo
Ziramato de saoi commandamenti, meiztre perfiize Le bacio /yamilissiiiiamente Ze mam. Di casa [i 3 laglio 1625.
Di vostra signoi/ia illustrissima e revereizdissima [m.p.] /mmilissimo et olaligatissimo sei/vitore, II cardinal
Kleselio” .

5° Vélhetoen szintén Kleslt6l szeirmazé magyarorszzigi informeiciék (uo., fol. 6687/', mzis kézzel):
,,T7/‘es piimi articali ti/‘actationis cam Ta/rca szmt isti. I. Ut invicem mama appellatione atam‘.m* Saatteiii
Sultana: P6117/‘€771 izominaizdo, Saattas verofilium. 2. Ut conveniem /Joizoris tituliis atrimqae tribaatur, Cawa-
7/"em Romano?/°zmz nominando 2. Saltamim: impe7"at07"em TZ£T'Cfl7”Ztm 3. Ut Tartari coiiipre/yemi in C07/iclzisa pace
aa’ Sitaa Toroc/e fizcta. Illi damiza iizgeiztia imiirsionilms et depopulatioizilms fecerzmt. Id at impostei/‘am
caveatm; er sollicitantes a Tmris auxilis Tartarcia non amliamfaic”

5‘ De Mara jelentések mzisolatai Vélhet6en Klesl onigazolaisaira szolgziltak, mint ahogy ez a bécsi
piispok érdemeit Inéltaté dokumentum is (fol. I017"): Esz‘7"atz‘0 d’ima letzfei/a SC7’iftél dalla maesta dell’im—
perato-re al signor ca-rdinale Cleseliu ii iii 13 Ottolare 1616.



Pzizmény Péter I61 6—ban, esztergomi érseki kinevezésének évében. A kép turéci prépostként
ébrézolja (jezsuita taleirt, birétumot, Valamint premontrei eredetfi Véllgallért Visel).
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FORRASOK

I.
Bécs, I626. 7407167721767‘ 2I.

Ptizmriny Péter esztergomi érse/e Melchior Klesl 172720705/7oz
Beszarnol Bethlen Gabor erdélyi fejedelem ujabb tamadasarol, Valamint a Habsburg—részr6'l altala Ve-

zetett bélcetargyalasolcrol.
(ASFi Archivio Magalotti, VOl. IOO, fol. I977?) — cop.)

Copia
Illustrissime et reverendissirne domine, patrone colendissirne

Antiquum ego meum obtineo, ad aulam nunquam accessi, nisi Vocatus. Nunc
iussu maiestatis Caesareae52 huc adveni. Decimus quintus dies est, ex quo principis
Betlenij legati Posonij haerent, pacem petunt, sponsione interposita nihil se novi
petere, sane [.9] etiam ante pacem resarcire Velle.53 Multae et graves conside-
rationes intercurrerunt, num quid illi fidendum, quid periculum imposterum
rnetuendurn, exacte ponderatur. Utinam qui arma tractarunt, ita rem gessissent,
ut togatorum paeificatione opus non foret. Caeterurn fatendum est humanos
errores obrepsisse, quos reprehendere facillimum, corrigere impossibile, nam in
bello bis peccare rarenter conceditur.

Quid maiestas sua Caesarea factum Velit, nee dum scio, eras etiam consul-
tabitur. Eo tarnen loco res nostrae sunt, ut pax omnino ad tempus saltem stabiliri
debeat. Miles noster morbis, inedia, ferro magna parte absumptus. Betlenius ad
fluvium Vagum usque ditiones suae maiestatis occupavit ac tenet, octoginta mili-
aria Germanica54 constituit in longum tractus ille, quem ex Caesaris ditionibus
tenet. Remittere vult omnia, nihil se novi petiturum promittit. Malus Vir est Betlen,
sed peiores, qui ipsum instigarunt, ut collegatis se iungeret. Scribo illustrissimae
reverendissirnae dominationi Vestrae certum et arcanum malignitatis inventum.
Qui colligatorum legatos Constantinopoli habent, impetrarunt, ut Turca iuberet
Betlenio diversionern hanc facere. lussus fecit, promissis oneratus fecit. Malus ipse,
qui fecit, pessimi (et heu dolor! catholici), quorum instintua fecit.55 Plura non addam
hac de re, sed nec errores nostros numero. Deum [fol. I9771] oro, ut consilia nostra ad
Sui nominis gloriarn dirigat.

Malus ille Vir Mansfeldius gravi morbo correptus ex castris Betlenianis ad
thermas Budenses assectus est, si forte aquae calidae sanitati prosint. Ita nempe
facilis est transitus a Caluino ad Turcas. Miles, qui penes ipsum fuit, ferme totus

52 H. Ferdinand (I6I9—I637).
53 Bethlen mar 1626. oktéber Io-en kozolte H. Ferdinanddal békelcotési szzindékat. A targyalasok

megkezdésére az uralkodé november 7—én adott utasitast.
54 Egy német mérfold mintegy 7500 meter.
55 Lasd a hagai szoVetse’gro’l eloljaroban mondottakat.
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interiit, Vix supersunt bis milleni, sed et hi exausti, quos Betlen abicere paratus est,
dummodo pacem ipse securam ab imperatore habeat. Nam et a collegatis circum-
ventum ac inanibus promissis oneratum Se sentit. Et Vngari iisdem cum Turcis
castris contineri aegre ferunt. Lugendum et dolendum, quod tot ex Mansfeldianis
Turcilirnuml’ induerint.55 Hic finio et illustrissirnae dominationis Vestrae manus
Veneror, Deumque pro eiusdem incolumitate ex animo precor.

Viennae, 21 novembris 1626.
Illustrissimae dominationis Vestrae

servitor humilllimus
Archiepiscopus Strigoniensis

3 sic.’ az ‘instinctm’ helyett I b a szé Inasodik fele atirassal javitva, az ‘l’ ‘g’—r6l, és nehezen olvashaté

2.
R677/M, I626. december 28.

Melc/yior Klesl 192'/907”0.v Poizmpiny Péter esztergomi e'7:s‘e/e/962;
Levelére Valaszolva er6sen helyteleniti, hogy targyalnak Bethlennel, és hosszasan sorolja a mliltbeli, il-

letve aktualpolitikai eseteket, amelyek miatt az erdélyi fejedelemben nem szabad megbfzni.
(ASFi Archivio Magalotti, VOl. 100, fol. 198172 + 201m — cop.)57

Responsum domini cardinalis Cleselij ad litteras domini archiepiscopi
Strigoniensis 21 Novembris 1626 datas.

Quod Gaborij personam concernit, iam pridem tot faedifragis actionibus
inditam sibi naturam orbi universo aperuit, ut earn colligatorum foedera dete-
riorem reddere minime possint, cuius non obscura olim iecit improbitatis suae
fundamenta, dum privati militis opera inter acies Mahumetanas altius ascen-
dendi fortunam quaereret. Dum Constantinopoli principem suum Bath0rium58
calumniose deferret,59 dum Lippam et Genu“ [I] tanta libertatis audacia Turcis
cederet, dum catholici magnates omni pernicioso foedere segregate summa
Romani imperii pace fruerentur, contra Romanorum imperatorem eosdem Tur-
cas ad arma sumenda sollicitaret. Tumultantes denique Vngaros, dum unicus ille

56 Ernst Von Mansfeld (1580-1626), a harmincéves haborfi jelent6s protestans hadvezére, a Wal-
lensteint6l Dessaunal elszenvedett Vereség utan atszervezett csapataival Vonult Magyarorszagra, hogy
onnan Bethlennel egyesiilve az éréjkéjs tartomanyokra, magara Bécsre térjéin. Tuberlculézisban sze11-
Vedett, bele is halt mar november 29/30—an Szarajevé mellett, mikézben szévetséges Velencei teriiletre
igyekezett, hogy onnan hajéval térjen Vissza a Birodalomba.

57 Fol. 1997-2007/ ugyanezen level mzisolata talalhaté hasonlé kéz irasaval, mint Pazmany 1627. ja-
nuar 27—ei levele. Ez a szijveg egy masik, nem titkari, kalligrafalt irassal késziilt masolat.

58 Bzithory Gabor erdélyi fejedelem (1608-1613).
59 Bethlen Valéjaban Bathory el6l menekiilt a térékékhéz.
60 Lippa és ]e116 1616. évi atadasa a térékéknek Bethlen részér6l ériasi hazai és nemzetkézi felz11—

dulast keltett.



PAZMANY Es KLESL LEVELVALTASA 1 62 6/1 62 7 FoRDUL6JAN 131

turbator excitaret, ita ut Mahumetano potius affectu compositam, quam pacis et
tranquillitatis amantem naturam deferat. Neque dubitandum est illum colligatis
per suos legatos multa spopondisse, modum in catholicos saeviendi aperuisse,
eorumque iniquitatis pertinaciam magis consolidasse, neque eum a colligatis seduc-
tum, sed illum potius colligatos ob malam eius naturam seduxisse, totque honorum
tituli, civitatum et artium largitiones, quibus eum condecorastis, in tantum arro-
gantiae tumorem eundem evexerunt, ut maximam sui nominis apud universos
conciliaverit existimationem. Pactisque tantam adeptus sit foelicitatem, quantam
omnes Vngariae reges armis consequi [fa]. I98v] minime Valuerunt, armoque
Vestra concedendo, connivendo et accomodando maius semper passa sunt detri-
mentum, quanto Betlemij robustiora continuo redduntur, quoad potioribus VOS
spoliati, reliqua facili negotio superata, pleno ipse dominio potiri possit, neque
huius causam minimam esse arbitror, vos spe futurae maioris opportunitatis
nutriri, quaa omnia simul recuperari possint, cum tamen deteriora semper tempora
exoriantur. Quod vero nunc Gaborius pacem inire cupiat, colligati cum minime
impellunt, alia maioris momenti sunt, quae malae suae naturae spiritibus fraenum
inicerunt, Tylliana scilicet de Dano habita Victoria,“ perversi illius belli ducis
Alberstatti interitus, iniquae temeritatis tot malis plaga perculsus Monsfeldius [/]
aut peremptus, Anglicana aeris inopia, propriis calamitatibus occupata Gallia,
Italiae stabilita tranquillitas, imminens duci Brandenburgico“ propriae fortunae
periculum, Saxoniae Silesiaeque suae maiestati iurata fidelitas, Bohemia, Morauia
simul ac Austria ad pedes eiusdem Caesareae maiestatis prostratae, insignes arma-
torum turmae, quae inter imperatoriae maiestatis regnorum et provinciarum fines
excubant, de Tartarorum subsidio ob profligatam eorum barbariem fiducia depor-
dita, Ottomannici exercitus denique memoranda a Persiano accepta clades.“3 Haec
sunt, quae malam Gaborij naturam deprimunt, ut tumultantibus affectibus non
indulgens pacem postulet, occupata [fol. 2011”] promittat, humilitatisque signa
exhibeat, tam diu donec nova arrepta occasione novos excitet turbas, totiusque
Vngariae regni exitium moliatur. Quare praesens oblata commoditas omnino am-
plectenda esset, qua Turcarum ipse imperator Contra Gaborium commotus hoc
perpetuo turbatore profligato, catholicus aliquis ad Transylvaniae principatum
promoveretur, quae exiguis sumptibus apud Portam obtineri possent, cum alias ni-
hil licet proficiendo multa millia Vobis erunt insumenda. Haec ut a me olim
practicata reverendissimae dominationi vestrae confidenter significo, nihilque
praeter animi generositatem et constantiam requirunt, ut Caesaris fortitudinem
Gabor intelligat, Turcarum Vero aures rumor subrepat, Betlemij temeritate suam
maiestatem induci, Persiani regis Vota foedere sibi iuncta, omnium principum

61 Johann Tserclaes Tilly (1559-1632), Wallenstein mellett legjelent6sebb csaszari hadvezér, 1626.
augusztus 25—26—an a lutteri csateiban tonkreverte a danokat, akik Végiil megkototték a liibecki békét.

62 Gyorgy Vilmos (Hohenzollern) brandenburgi (irgréf 1619-1640.
63 Az oszmanok 1626—ban Bagdad mellett szenvedtek sfilyos Vereséget a perzsziktol.
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Christianorum subsidia in perniciem et eversionem unius istius turbatoris Gaborij
unanimiter convertenda postulare, quae non discursive, sed Veluti dixi, practice et
experientia a me accepta scribo, neque animum desponderem ea ipsa denuo effectu
ipso praestare. Ac nisi meo tempore per Forgach‘/’4 stetisset, generosum dominum
Homonnai“ Transyluaniae principatui, Turcarum enim imperator,“ muffti et
Alij bassa67 unius mecum erant opinionis, nam ubi principibus thesauri et copiae
deficiunt militares, alia pro rerum propositarum fine adipiscendo media sunt
inquirenda, quod praesenti Betleniae foelicitatis exemplo luculento exploratum
[fol. 20111] habemus. Hic proinde modus, quo eiusdem transactionibus indulgendo
et per Vestrum cancellarium“ cum eo tractando hactenus usi estis, placere mihi
non potest, experientia enim toties iam edocti, alia media aliusque modus est arri-
piendus, ut Pharaonico hoc iugo Vngariae regnum tandem liberetur. Hisce etc.
Romae 28 Decembris 1626.
3 sic/, hatarozatlan névmas

3 .

Bécs, I626. janmir 27.
Pcizmoiny Péter esztergomi érse/e Melchior Klesl lailaoros/yoz

Ismételten és részletesebben beszamol Bethlen Gabor erdélyi fejedelem ujabb tamadasarol, valamint
a Habsburg—részr6l altala Vezetett béketargyalasokrél, tobbek kozott szél meg a katolikus klérus ha-

nyattatasairol, illetve a pozsonyi jezsuita kollégium alapitasarol.
(ASFi Archivio Magalotti, vol. 100, fol. 2071‘-20872 - cop.)

Illustrissime ac reverendissime domine, domini patrone colendissime
Usque adeo incertus ac fluctuans fuit hucusque rerum Vngaricarum status, ut

cum nihil certi de illis scribere possem, maluerim aliquanto tempore a scriptione
abstinere, quam perplexa et incerta ac forte 11011 eVe11tura illustrissimae domina-
tioni Vestrae scribere.

Posteaquam igitur dux Fridlandiae59 induci nullo modo potuit, ut hostem rece-
dentem pedepressim et victrices Caesaris aquillas in hosticum ferret, sed potius in-
decoro receptu castra in S. Georgio et Bezino7° coll0c[avit]"‘ et nullob prorsus usui
futura. Hostis tredecim ingentes comitatus imperatoris occupavit, quae in longum

64 Forgach Zsigmond (1565-1621) kassai f6kapit2iny, 1609—t6l orszagbiro, 1618—t6l nzidor.
65 Homonnai Drugeth Gyorgy (T 1620) erdélyi trénkovetelé, 1618—tél orszagbiré.
66 I. Ahmed (1603-1617).
67 Kadizade Alibudai pasa (1602-1604, 1605-1609, 1614-1606).
68 Sennyey Istvan Vaci, ma.jd gy6ri piispok, udvari magyar kancellar (T 1635). — Ezt Pazmany nem

frja. Klesl hirforrasa mzisvalaki lehetett, esetleg az Allamtitkarsagrol szerezte értesfilését.
69 Albrecht Wenzel Eusebius VOI1 Wallenstein (1583-1634), a harmincéves haboru egyik legneVe—

sebb hadvezére, 1627-ben kapta meg az csehorszagi Friedland hercegségét.
7” A Pozsony kozeli Szentgyorgy és Bazin.
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plus quam centum milliaria Ita1ica7I continent, atque in iis comitatibus Turarum,
Germanorum et Vngarorum copias in hiberna distribuit, ipsemet Cremnicij72
(loco auri, argenti et cupri fodinis opulentis celeberrimo) constitit. Interea miles
Walstanianus dulcissimorum mustorum affluenti potu in dissenteriam ac febres
malignas incidit, quibus rnortis intra breve tempus plusquam sedem millia militum
absumpta sunt, ita quod pleraeque cornetae Vix sex, septemve milites haerent.73

Hac clade accepta cum ab imperatore Turcarum74 passae Budensi75 serio iniun—
geretur pacis redintegratio, cum item Mansfeldius graviter aegrotans Germanos
milites deservisset, et dux Vrinaricensis [/] mortuus fuisset,75 Betlehem quoque
pacem instanter perurgere coepit. [fol. 20772]

Cum itaque certum esset Balstanium77 [I] progredi non posse, consultius Visum
est, tam amplos comitatus tot auri argentique fodinas, tantum civitatum ac
confiniorum occupatorum numerum per pacis tractatum recuperare, quam in
manibus hostium relinquere. Itaque ex mandato Caesaris ego et dominus palatinus
negotium pacis tractare coepimus, sed domino palatino in gravem infirmitatem
incidente ac domum abeunte incredibilis molestia huius tractationis in me solum
recidit, ac tandem die 14 praesentis mensis pax conclusa est, ac diplomata ultro
citroque commutata, et quidem maiestas sua ita hac conclusione contenta fuit, ut
et per litteras mihi gratias ageret, et coram affirmaret numquam antea maiori cum
reputatione pacem conclusam fuisse. Nam inprimis de facto omnia remisit ac
restituit Betlen, quaecunque in ditionibus maiestatis suae occupaverat. Deinde tam
Transyluania ipsa, quam comitatus, quos princeps possidet, iurisiurandi diplomate
promittunt se numquam ad ullius instigationem arma contra imperatorem sump-
turos. Ad haec in superioribus tracatibus promissa erant annua triginta millia
Betlehemio, et insuper expensae pro fortificationibus quorumdarum confiniorum
principis, hanc omnem obligationem nunc sustulimus. Turca in initio huius motus
confinium Damasae78 [/] nuncupatum occupaverat, illud quoque redhibuimus.79
Insuper quamplurima bona tam ecclesiastica, quam saecularia anno 1619 pro
principe Betlehem oppignorata fuerint, eo quod essent fidelium suae maiestatis,

71 Olasz mérfold 1820 meter.
72 Kormocbanya.
73 1626. szeptember 30-an Drégelypalanknal Bethlen és Wallenstein csapatai szembekeriiltek egy—

massal, a csatat azonban egyik fél sem Vallalta. Wallenstein hadserege Végiil december 13—an elhagyta
az orszagot.

74 IV. Murad (1623-1640).
75 Murteza pasa 1626. augusztus végén keriilt Budara Bosznia élér61, 163o—ban szilisztrai pasa lett.
76 Minden bizonnyal a harmincéves haborfi tobb csatajaban személyesen résztvevéi, csapataival

Pfalzi Frigyes segitése utan a danok mellett is elkotelezédo’ Christian Von Braunschweig—Wo1fer1biitte1
(1599-1626) hercegr6l lehet szé, aki jtinius I6—ar1 halt meg.

77 Vagyis Wallenstein.
78 Ipolydamasd.
79 Damasdot Murteza pasa oktéber 18—an foglalta el. Az er6d az 164o—es évekig allandé szerepl6je

a Habsburg—torol< béketargyalasoknak.
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eorum Videlicet, qui Betlenio non adhaeserant. Haec bona [fol. 2087*] vigore
pacificationum apud eos manere debebant, quibus Betlehem pignoraverat, donec
capitalis summa ipsis deponeret. Nunc Vero conclusimus oppignorationes illas
omnes revidendas, et bona legitimis dominis gratis remittenda. Haec, aliis his
similia ita conclusimus, ut Betlenio nulla omnino Vel in minima re nova concessio
data fuerit.8°

Facta hac conclusione confestim Betlen ad sua se recepit. Turcae Budam,
Germani Mansfeldiani (qui ita absumpti, ut vix bis mille superest) in Silesiam
abierunt.

Passa Budensis missis Czanzijs [.’] inducias petiit, quae etiam concessae ipsi
sunt usque ad finem tractatus inchoandi mense Aprili, qui quo redintegrari“ de
novo pax debebit.8I

His omnibus peractis admisit tandem sua maiestas in conspectum suum legatos
Betlenij, ut praesentatis domini sui litteris sese coram humiliarent. Voluit autem
maiestas sua, ut et ego eodem tempore huc Viennam Venirem pro negotiis inciden-
tibus dirigendis. Et iam, Deo Iaus, finis impositus est omni tractatui. Idcirco ego
quoque hodie domum Versus movebo, ut dissipatum gregem meum, quantum per
Dei gratiam fas erit, colligam. O quam luctuosa est, mi domine illustrissime, facies
ecclesiae Vngaricae, nam in huiusmodi motibus non tantum bonis omnibus et
episcopi et capitula et parochi catholici spoliantur, sed si vitam conservare Volunt,
Vel fugere ad tutiora, Vel in silvis latitare cogunt. Ego non tantum Vinum et fru-
mentum (ex quo reditus mei constant) totum amisi, sed quod multo magis do1en-
dum [fol. 20822] pagi et oppida omnia archiepiscopatus desolata, exusta, Vastata
sunt. Eadem sors est episcoporum et capitulorum omnium.

Plura his, quae addam, non habeo. Illud vero illustrissimam dominationem
Vestram scire cupio, me non intermissurum scribere, si quid dignum scriptioni
occurrerit. Quod si nihil scripsero, sciet illustrissima dominatio Vestra, id non ex
negligentia Vel oblivione fieri, sed quod satis idonea materia non suppetat scrip-
tioni.

Reditus illustrissimae dominationis vestrae mihi est gratissimus, faxit Deus, ut
eam incolumem conspiciamus. Non desunt argumenta pro et contra circa hanc
illustrissirnae dominationis Vestrae resolutionem, sed me credere iuvat, Dei Volun-
tatem esse, quod sanctitas sua cum collegio cardinalium hac in parte resolvit, atque
ut bene feliciterque Vertat, ex animo cupio.

De negotio noto nihil scribo, nisi quod propalam in aula narretur, princeps
Eggenberghgz mihi Valde addictus est, et ubi quet, negotia mea iuvat.

8° A Bethlen tamadasaival, békekotéseivel foglaikozo aitalanos és részletezé koztorténeti és élet—
rajzi irodalom, adattarak tételes idézését mello’zhet6nek Vélem.

8‘ A Habsburg—torok békét Szfinyben, I627. szeptember I3—an ujitottak meg.
82 Hans Ulrich Von Eggenberg (1568-1634) mar Gracban II. Ferdinand foudvarmestere Volt, a Tit-

kos Tanacsnak a halaia e1o'tti honapokig allt az élén.
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Vendideram ego anno praeterito pro confiniorum necessitatibus frumentum et
Vinurn pro quinquaginta millibus florenorurn, eius summae perpetuum censum
trium milliurn florenorurn nunc constitui ac patribus societatis pro erigendo col-
Iegio in Vngaria resignavi. Annus integer est, ex quo laboratum est, ut certo ac de-
terminato loco census ille situaret, sed hucusque numquam potui Venire ad exe-
cutionem. Nunc tandem, Deo laus, res perfecta est. Aedificiurn tamen collegii Vix
hoc anno aggredi possim, nimirum exhausto meo aerario per has patriae tem-
pestates.83

Ego, durn Vivam, manebo, qui semper fui, addictissimus servitor illustrissimae
dominationis Vestrae, et pro eiusdern incolumitate orator. Viennae 2o Ianuarii
1627.

Illustrissimae dominationis Vestrae
servitor humillimus

Archiepiscopus Strigoniensis
3 a masolatban a Vége nehezen olvashato, mintha ‘collocczto’ lenne, ami masolati hiba I b sic.’ a klasszikus
névmasi dativm helyett I C a ‘re’ sorkozi beszliras

TUSOR PETER

83 A pozsonyi jezsuita kollégium épiilete I628—ban mar allt, homlokzatzinak felirata szerint I63o—ra
késziilt el teljesen.





A COLLEGIUM GERMANICI/IM
ET HUNGARICUM LEVELTARA

I. PONTIFICIUM COLLEGIUM GERMANICUM
ET HUNGARICUM DE URBE

A lutheri reformzicié megjelenését k°0'Vet6en mindenki szamara Vilagossa veilt,
hogy az Egyhazban er6teljes megfi julasraVan sziikség, ennek jegyében nyilt meg
1545-ben a Trienti Zsinat (1545- 1563). Az hamarosan nyilvanvalova lett, hogy az
0ktatas—neVelésnek kulcsszerepet kell betoltenie ebben a meglijulasi folyamatban,
hiszen csak jol képzett és katolikus szellemiségfi klerikusok tudtak eredményesen
érvelni a reformatorokkal szemben. Az 154.0-ben jovahagyott Jézus Tarsasaga,
azaz a jezsuita rend is royid id6n beliil felismerte ezt, igy Loyolai Szent Ignac
(1491-1556) 1551-ben az Orok Varosban megalapitja a Papai Gergely Egyetem
el6djét, a Collegium Romanumot, majd egy évre ra a Collegium Gemmmicumot.

Ez utobbit, a Német Kollégiumot Loyolai Szent Ignac és Giovanni Morone
(1509-1580) biboros tevékenységének eredményeként III. Gyula papa (1550-1555)
alapitotta 1552. augusztus 31-én kelt, bar csak egy év mfi lvapublikalt Dam sollicim
bullaja révén. A jezsuitak Vették kézbe az intézmény Vezetését, amelynek 1'innepé-
lyes megnyitasara a rémai Szent Eusztak (Szmt’Eu5mc/aio) templomban keriilt sor
1552. oktober 28-2-in, Szent Simeon és Jfidas iinnepén. Valamivel késobb a nagy re-
formpapa, XIII. Gergely (1572-1585) 1'1jraalap1't0tta a Kollégiumot Postquzzm Deo
placuit kezdetfi, 1573. augusztus 6-an kelt builajaval, az intézmény szamara privile-
giumokat és biztos anyagi hatteret biztositva. Ugyanebben az évtizedben alapitja
meg a papa a Collegium Hungorricumot is, azaz a Magyar Kollégiumot a Germomicum
Volt novendéke Szanté (Arator) Istvan (ca. 1540-1612) jezsuita kezdeményezésére
1579. marcius 1—én kelt Apostolici muneris sollicitudo bullajaval. Az 1'1j intézmény
megkapta a romai Caelius d0mb0n1éV0' Scmto Stefano Rotondo (a nevében Szent Ist-
Van els6 Vértanii nevét hordozo, a formaja miatt ,,Kerek Szent IstVan”—nak neve-
zett) templomot, Valamint a templomhoz tartozé egykori palos kolostort. AZ 1’1j in-
tézetet is a jezsuitak vezették. Az alapité bulla értelmében a Szent Péter—bazilika
mellett fekV6 Szent Istvan kirzily (997-1000/1001-1038) alapitotta magyar za1‘an—
dokhaz jovedelmei is az fij intézet céljait szolgaltak. AZ 1'1j magyar intézet fekvése
azonban nem Volt kedvezo, t1’11 messze is Volt a tanulmanyok helyétéil, a Collegium
Romomumtél, Valamint hamarosan anyagi problémak is felmeriiltek. igy Morone
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bfboros javaslatara XIII. Gergely papa 1580. aprilis 13—an kelt Ita sum /yumomaz kez-
detfi bullajaval egyesitette a két intézetet, megalapitva a Collegium Germdnicufl zet
Hungzzricum Vagyis a Német-Magyar Kollégiumot, azt tfizve ki célul, hogy a
Szent Rémai Birodalom ter1"11etér6l (Germanicum) és a Magyar Szent K0r0na 0r-
szagaibél (Hungcm'czm¢) érl<ez6 papnévendékekbéfl olyan mfivelt papokat neveljen,
akik tanulrnanyaik Végeztével, hazatérve sz1'il0'haz2ijukba szolgaljak a katolikus
megujulas iigyét. Az intézet a jezsuitak altal mfikédtetett leghiresebb kollégium
lett, amely ,,a szeminariumok modellje” és példa ,,mas rémai kollégiumok alapitasa
szaméra”.‘

A Magyar Kiralysag teriiletén az is kiilénés nehézséget jelentett, hogy a refor-
rnacié és a térék héditzis lényegében egyszerre érte e1 hazankat. Ebben a meggyen-
giilt, harom részre szakadt orszagban kulcsszerepet téltétt be Pazmany Péter bib0-
r0s, primas, esztergomi érsek (1616-1637), akiréil egy huszadik szazadi t0rténet1’r6
igy fr: ,,KiVa16 személyi képességeinek lehet tulajdonitani, hogy a protestans Ma-
gyarorszagon protestzinsnak sziiletett Pazmany a nyugati felében ujra katolikus
Magyarorszzigon halt meg”? A primas egy igazi jezsuita v01t, bar formalisan a
szomaszkok rendjébe kellett belépnie ahhoz, hogy elfogadhassa az érseki ki11eVe-
zest. Tamogatta a jezsuita kollégiumokat, ezen kiviil egymaga 30-40 kispapot k1'i1-
détt Rémaba a Collegium Germanicum 62: Hungmricumba, amelynek bib0r0s pr0tek-
t0ra is lett. Pzizmany javasolt néhany Vziltoztatzist az intézmény életében.
nem V011: az intézet névendéke, de harom 6t k0zVet1en1'iIk0Vet6 érsek-utéda igen:
Lésy Imre (1637-1642), Lippay Gyérgy (1642-1666) és Szelepchény Gyérgy
(1666-1685).

AZ intézet elsé’ évtizedeiben t0bbsz(°5r is kéltézétt, mfg a hasonlé nevfi 7. szazadi
bazilika mellett lévé’ Szent Apollineiris Pal0t2’1ba(Pozlzzzzo Sam"/1p0llz'mz7/e) k0lt0zhe-
tett, ah0l 1574—t6l a 18. szazad Végéig maradhatott. A bazilika, ah0l a Kollégium
egyik legfontosabb idfiszakaban s0k magyar ajku alumnus is imadkozott, maig s0k
emléket 6riz ebb6l az id6’szakb6l: nemcsak az itt elhunyt néjvendékek sirja emlé-
keztet erre az idéiszakra, de példaul a L0y01ai Szent Ignac sz0b0r labanal megpihe—
116 rzik allegériaja is, hiszen a kéjznyelvben a névendékeket jellegzetes szinfi reve-
rendajuk miatt ,,f6tt r2ik0k”—nak illetve ,,V0r6s r2ik0k”—11ak is nevezték. Amikor
1773-ban feloszlattak a jezsuita rendet, a Kollégium a d0m0nk0s0k Vezetése ala ke-
riilt, majd 1781—ben II. Jézsef (1780-1790) megtiltotta egyhazi személyeknek a kal-
féldi tanulmanyokat, és létrehozta a Szent Rémai Birodalomhoz tartozc’) Peiviaban
az ottani Német-Magyar Kollégiumot, kévetkezésképpen a rémai intézet 1782-re
kiiiriilt. 1799—ben Napéleon (francia csaszar 1804-1814, 1815) feloszlatta mindkét
kollégiumot. A rémai Callegizmz Germanicum et Hzmgaricum 1818—ban nyilhatott
meg ujra, bar magyarok csak 1844—t0’l kezdtek ismét érkezni, az elsé’ Vileighaboruig
ésszesen szaznal is ttibben. A Kollégium Vezetését, immar uj helyen, ismét a jezsui-

I LUIGI MEZZADRI, Sf07"i6l dellzt C/yiem rm Wzedioevo ea’ epoca 77z0de7‘7m I-, Roma 2001-, II (2001), 80-81.
2 MALNASI O1)0N, A imtgyar nemzet éivzinte tfirténete, Budapest 20002, 62.
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tak Vették a keziikbe. A2 I. Vilaghaboru miatt ismét kbltézni kellett, 1915-1919 1(0-
zétt a Kollégium azinnsbruckiC0llegii1m Cimisiamimban kapott ideiglenes helyet.

AZ elsé’ komolyabb, azéta mar tébbek altal p0nt0s1’t0tt szamvetést Veress Endre
Végezte, aki kiadta az Anyakijnyvnek a Magyar Kiralysag ter1'i1etér61érkezett n6-
Vendékekre V0natl<0z6 adatait egészen 1917—ig.3 Az 1559-1917 k0z0tti periédusbél
768 hungarikust szarnolt 0ssze.4 Ebb61az 1559-1782 kéizbtti id6szakra 607, az 1844
és 1917 kdzéttire 161 alumnus esik. Messze a legtébben az Esztergomi F6egyh2’1zme—
gye névendékeként érkeztek, 260-an (235 illetve 25). Ezt kbveti a Zagrabi Egyhaz-
megye 178 (156 illetve 22) f6Vel.

AZ ujabb kutatasok szerint 1552 és 1782 kézétt 610 alumnus érkezett a Magyar
Kiralyszig teri'1letér6’l, ebb6’1 64—en (10,5%) kaptak megyéspiispiiki kinevezést
ugyan0tt.5

]e1ent6s tény az is, hogy a 18. szazadban — tehat a térijk utani ujjaszuletés id6sza-
kaban, amikor arzinyziban a legtébb magyar tanult itt — a Magyar Kiralysag ter1'ile-
tén szolgalé megyéspiispékék fele Rémaban Végezte tanu1manyait:6 A germa-
nikus-hungarikus megyéspiispiikéjk szama 52 (46 %) v01t a régebbi, 1770—es évek
el0'tt alapitott latin szertartasu magyar egyhazmegyékben és 6 (60 %) az 1’1jabbak-
ban, amelyeket Maria Terézia (1740-1780) alapftott.

Tébb magyar Vonatkozasu szentet és b0Id0g0t tudhat magaénak a kollégium,
igy a horvat szarmazas1'1 esztergomi kanonok K6r6si Mark kassai Vértanu, a ruszin
gérégkatolikus Romzsa T6d0r (Theodor Romia) piispék Vértanu, az esztergomi
Meszlényi Zoltan piispijk vértanu is az intézet néivendékei v01tak.7

3 Mdf1”iCu[fl er Acm HZ£fl gd7‘07'Z£77Z in iiizivemitiztilms smdentimii. H. Roma, Collegizmi Gewiiimicum et
Hiiizgzzriciim. I. Mmfriczilcz (1559-1917) (Fontes Rerum Hungaricarum 2), ed. ANDREAS VEREss, Buda-
pest I917.

4 VERESS, Mzztriczild 61,‘ Arm, 319.
5 TAMAS VEGHSE6, «C111/oolice 7/'€f01"7?ltl1/'6.» Agoston Ben/eovicir 0.S.P.P.E. iiiissiomzrio apostolico, vescovo di

Viimd (1631-1702) (Collectanea Vaticana Hungariae II/2), Budapest-Roma 2007, 379.
6 TAMAS T6111, «Si 72ul[Z£5‘ iizcipiizt, millmfiiiiet». L11 rimlscitcz delliz C/yiescz d’U11gZ1ei"icl dopo I11 C07’lqZ£i.S‘t6l

tmm 7l6ll’dttiUitfi di Gélvor P111110/yic/9 e di A,a.'ém Piztozc/aic/9, A1'cive.s‘c0vi di Ka1[0csc1— Bécs (1733-1784) (CVH
I/6), Budapest-Roma-Szeged 2011, 76.

7 A Kollégium t0rténetér6I mindezidaig megjelent Iegteljesebb, a magyar Vonatkozasokat is jelz6 mfi :
ANDREAS STEINHUBER, Gesc/yic/ate des Kallegium Germrmi/eum Hung/lri/eum i11R0m, Freiburg in Br. 1906.
A fentebb és alabb idézett munkakon tul értékes informaciékkal szolgal még tébbek l<0z0tt: A407/111-
7’I’l67’lttl quite spectrmt Primordial Collegii Geri/iomici et Himgdrici, ed. FR1DER1cUs SCHRODER S.I., Romae
1896; Momimenm Amiqi/me Hzmgizriize 1550-1600 I-IV, ed. LADISLAUS LUKACS, Romae 1969-1987;
BITS KEY ISTVAN, Hung'ii1‘izib6l Réfi irilzii. A rémczi Collegiiim Germimiczim 1'1Z£7’lg'(l7‘iC1/I771 és /1 1/i/zgyzirorsziigi
M1/0/e/e m1’1’z2elé’de’y (Italianistica Debreceniensis. Olasz Felvilagosodas és Romantica Kutatékézpont M0-
nografiak 2), Budapest 1996;MAURIz10 TAN1, L11 7‘i7%lSCité£ cultzimle del ’700 imgiaerese, Le iiififigumtive
izelliz gmnde committeizziz ecclesiastica, Roma 2005. F6ként a német ajku névendékekkel foglalkozikz
PETER SCHMIDT, D113 Collegizim Ge-rimmicum in Rom zmd die G€7”7716l71ik67C Z111‘ Fzmktion eines 1‘c')'misc/yen
Ai1slimde1se71ii7m1's (1552-1914) (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 56), Tubin-
gen 1984. A Ievéltzirral foglalkozikz MARKUS PILLAT, Arc/yiv zmd Bibliot/ye/e des CGU, K0rresp0ndenz-
blatt des Collegium Germanicum et Hungaricum (KB), Jubilaumsausgabe zum 450jahrigen Bestehen
des Collegiurn Germanicum et Hungaricum (2003), 25-28.
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11. A KOLLEGIUM LEVELTARA

AZ archivum szerencsére tfilélte a térténelem viharait, és szémtalan magyar
Vonatkozzisa rniatt sem kikeriilheté’ 212 a Ievéltziri anyag, amelyet a Collegium
Geivmmiczmi (at Himgaricum (réjvidftvez CGU) Ievélteira (ACGU) 6riz a Kollégium
székhelyén.3 A l<ezdetekt6l napjainkig folyamatos levéltzir kéiriilbeliil 200 iratf0-
lyéméter hosszfi, ennek mintegy kétharmada gazdaségi irat. A je1ent6s magyar VO-
natkozésfi dokumentumanyag mellett az alapités eI6tti idfiszakrél is 6riz iratokat,
hiszen amikor XIII. Gergely pzipa 1'1j1'aalap1'totta 21 Kollégiumot, birtokokat és a
hozzé tartozé templomokat is a papnevelés Céljaira adomzinyozott, igy azokat a do-
kumenturnokat is itt kell keresniink, arnelyeket a Kollégium az e16z6 birtokostél
Cirékélt. Igy fordulhat e16, hogy talélunk itt a Somto Stefimo Rotoiido templom kap-
csén 212 1579 el6tti pélos idfiszakra vonatkozé értékes anyagot is.

Az anyag tébb csoportra bonthaté. Markus Pillat S.I. 1eVélt2’1ros9 2001 febru2’1r-
jziban 1’1j, modernebb archiV2il2isi1'endsze1't Vezetett be, igy az azel6tt archivzilt anya—
gok més rendszerbe kaptak besorolést, mint az azutzin keletkezett levéltéri anyag.

A) BETGKKEL JELOLT LEVELTARI ANYAG

A 2001 februeirja el6tt archivélésra keriilt anyag f6 részei a (1) HiSt07’iCd fond-
csoport, a (2)1evélgy1’1’jtemény, a (3)bi1‘tokigazgat2isi iratok és kétetek, 212 (4) olde-

,aVéltzir, a (5) térképtzir és metszetgymtemény.

1. HISTORICA FONDCSOPORT (HIST)

A Kollégium mfikédésével, a névendékekkel kapcsolatos anyagok, f61eg aktzik,
kétetek és levelek je1ent6s része a téjrténeti (Historiciz) fondcsoportban lelheté’ fel.
Ebben a csoportban talziljuk meg példziul 212 (333263 ger111a11ikus—hungarikus n('5Ven-
déket felsorolé anyakényveket 1797—ig. A Kollégium térténetével kapcsolatos fel-
jegyzések is szép szémmal maradtak fenn. Sok informziciéval szolgzilhatnak 21 Idi-
1('5nb(’5z6 hézirendek (Vegulae, comuetiidines), Vagy a protektor biborosok gyfiléseinek
(L‘0flg’/V€g6ltZ'07Q€.S‘) iratai. Meg6’1‘izték a k1'i16nbé')z6 jezsuita tisztségvisekik, igy a P. Rec-
tor Vagy a P. Minivtei' (gazdaszigi Vezeté) napléit, de a kiilénbézé’ tisztségeket ellété
n<'jVendékekt61 (prefektus, duktor) is maradtak fenn feljegyzések. A n('3Vendékek-
kel kapcsolatos kérdések, igy a felvétel, az elbocsétais, a szentelés (0m’imztio7ie5)

8 Via San Nicola da Tolentino, 13. A levéltair a 3. emeleten talélhaté, részben fijonnan kialakitott he-
lyiségekben, kutatészobeival.

9 Markus Pillat S.I. testvér, levélteirosnak eziiton is kéjszéinetet mondok Inost is megtapasztait szak—
szerfi segftségéért.
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vagy a CGU jelenkori térténetéhez kapcsolédé Kollégiumi Tanzics (Kollegsmt)
iratanyaga is javarészt itt Van, de itt talaljuk azoknak eskiiknek (Iummenm) a sz('5-
Vegét is, arnelyet az fij névendékeknek a ,,n0viciatus” alatt kellett letenniiik,
amelyben Ineg1'gérték, hogy tanulmanyaik Végeztével hazatérnek és a protektor
bfl)or0s0k engedélye nélkiil bizonyos id6n beliil (altalaban harom év) nem lépnek
be semmilyen szerzetesrendbe. Ezekre a kérdésekre mar a szigorfi felvételi Vizsga
(examen) alatt is kitértekfo A tanulmanyi iigyekkel, de a kényvtarral Vagy az 1'1gy-
nevezett Jézus Szive Akadémiaval kapcsolatos iigyek is itt talalhatéak. Kiilén na-
gyobb anyag a liturgikus kérdések (Caerem0nalicz)k61'e, ide tartozik a zene (Musical
S6167/‘d) is, Vagy az intézet jelenkori térténetéhez tartozé Liturgikus Tanacs (Litur-
giemt) is. Sajatsagos teriilet a misepénzek (misestipendiumok) kérdése, Vagy a je-
zsuita intézményekben egy idében hangsfilyosan jelen lévé’ Maria Kongregzicié
iigyei. A Spirituzzlia a lelkiséggel kapcsolatos dolgokat gyfijti (itt talaljuk az egykori
nijvendékek altal elkévetett kihzigasok miatt kiszabott biintetéseket is"), mig az
Omtiones f6ként annak az egykori kollégiumi privilégiumnak az emlékeit 6rzi, amely
1ehet6Vé tette, hogy egy—egy nijvendék az év meghatarozott napjan a papa el6tt
tartson iinnepi beszédet. Az élelmezés egy specialis, mar inkabb gazdasagi teriilet,
amely ide keriilt besorolasra. A régi hagyomanyként maig jelen 1év6 diakszinh2iz—
zal és a kikapcsolédassal kapcsolatos kérdések, de a zarandoklatokra Vonatkozé
anyagok is fellelhet6k itt. A Vegyes csoportba olyan, kevésbé részletezett, részben
hagyatéki anyagokat tartalinazé dokumentumok keriiltek, amelyek az el(’)’bb jelzett
fondokba nehezen lettek Volna besorolhatéak. A Hist0rz'ccz fondcsoportban sok, a
Magyar Kiralysag ter1'i1etér6lérkez6 néjvendékekkel kapcsolatos anyagot Eiriznek,
amelyek magyar egyhaztbrténeti Vonatkozasuk miatt értékesek.

A csoport sajatossaga, hogy a k1'il6nb(°5z6 anyagokat egy korabbi rendezés fo-
lyaman folyamatos sorszamozassal lattak el, igy csupan a sorszam alapjan nem
kévetkeztethetiink az anyag tartalrnara. A mutaté alapjan késziilt Vezet6t,
amely csoportositja az itt talalhatc’) forrasokat, 1989—ben publikalteikfz Ennek
nyoman a kb'Vetkez6 alcsoportok adhatéak meg:

A) Repe7‘t67/z'u77¢o/e, /einevezések, mumté/c

felzet nél/eiI'l:
1) Index Bullarii Collegii Germanici et Hungarici de Urbe. Index omnium documentorum quae data

sunt Prov. Rom. S.I. ad tuendum.
2) Nicola Ratti levéitari mutatéja, ainelyet Luigi Valenti Gonzaga biboros protektor megbizasabél

készitett, 1806
3) A levéltar kényvkatalégusa, 1652

‘O V6. Fziggelék, 1. sz. (Csa’ky Miklés felvételi vizsgaja).
H V6. Fiiggelék, 2. sz. (Patachich Adam kihagasai a hazirend ellen).
'2 URBAN F1NK—PAUL VAN GEEST, Dds Arc/aiv des Pant. Collegium Germcmicum et Hmzgombum de

Urbe, KB 98 (1989) 95-111. Sajnos eddig csak németiil jelent meg részletes ismerteté’ a témaban. A HIST
csoportba tartozé anyag bemutatasanak alapjat ez a levéltari isn1ertet6 adja, amely tébb helyen ponto-
sitasra, aktualizalasra keriilt.



142 T6TH TAMAS

4) Mutaté ,,indice nullo”, 1657
5) Repertoriurn pro Archivio Collegii Germ. et Hung., 1588
6) A Kollégium iratleltaira, 1586
7) A birtoktérképelc jegyzéke, 20. sz. els6 fele
8) Feljegyzések a levéltzirrél sz6l6 leirésokkal és irodalommal
9) A 18-19. szézadi levelek jegyzéke a kiild6k szerint
10) A Fonte Avellana birtokra V0natk0z6, egy ideig a Vatikzini Apostoli Kényvtzirban 6rZ0tt d0ku—

mentumok katalégusa

_7elzettel:
Hist. 1-2. Anyakényv: Nomina Alumnorum Collegii Gerrnanici et Hungarici. 1. kétetz 1552-1716; 2.

kétetz 1716-1797.'3
Hist. 3-4. A névendékek névsora (alfabetikus sorrendben)
Hist. 5. A nfjvendékek katalégusa 1552-1608.
Hist. 6. A névendékek katalégusa 1818-1875. (révid életrajzi megjegyzésekkel)
Hist. 7. A névendékek katalégusa 1825-1869.
Hist. 8. A névendékek jegyzéke 1600-1800.
Hist. 9. A névendékek jegyzéke 1870-1914.
Hist. 10. A névendékek jegyzéke 1874-1878.
Hist. 11. A névendékek jegyzéke 1875-1884.
Hist. 12. Kiilénbézé’, féiként nyomtatott jegyzékek, tébbek kézétt: nijvendékek 1841-1915, rektorok

1552 éta, a Kollégium néjvendékeibéil lett Inagasabb méltéségviseléik
Hist 13. A Kollégium magyar néivendékei életrajzi adatokkal, 16-18. sz.
Hist. 14-30. K1'il011b0z6 jegyzékek, 1552-1947.
Hist. 31-34. Elutasitott névendékek, 1920-1949.
Hist. 37. A Kollégiumba Valé felvétellel kapcsolatos k1'il0nb0z6 iratok, 19. sz.
Hist. 87-89. Felvételi kérelmek, 1729-1788 (nem folyamatos)
Hist. 641-643. Felvételek a Kollégiumba, 1909-1920.

B) A Kollégium t()°7‘te’nete és mzis imto/e

Hist. 37c. A Kollégium fijranyitzisa, iratok 1817 és az utzina kévetkezé’ éVekb6l
Hist. 39. A Kollégium réjvid ttirténete 1850—ig
Hist. 68. A Kollégium térténete 1552-1581, P. Wilhelm Fusban S.I.
Hist. 71. A Kollégium téirténete (16. sz.), P. Julius Cordara S.I., Réma 1770 (nyoniatésban)
Hist. 73. 16-17. szézadi ismert jezsuitékrél szélé kiV011at0l<, akik a Kollégium néjvendékei Voltak
Hist. 74. P. Andreas Steinhuber S.I. Kollégiummal kapcsolatos tzirgyalzisai
Hist. 75. A Kollégium térténete, Vzizlat, P. Wilhelm Fusban S.I.
Hist. 76. Vegyes iratok, ,,P. Compagnoni” kollégiumtérténete 16-18. sz.
Hist. 77-79. A kollégium intézményére V011atl<0z6 iinnepi beszéd, P. Girolamo Cattaneo S.l., 1652/1658
Hist. 80. Feljegyzések, 1902-1921
Hist. 81. Iratgyfijtemény, 19. sz.
Hist. 82. A Kollégium 19. szézadi téirténete, P. Fra11z—XaVer Huber S.l.
Hist. 83. Francia egyhézi személyek eltartzisa a Kollégiumban, 1792

I3 A tébbi kétet 2001. februzir utzin keriilt katalogizzilzisraz 3. kbtet: 1818-1938, lésd Bestand (Best.)
10 Teil A, n. 1; 4. l<0tet: 1939-1971, lzisd Best. 10 A 2. Ezt l<('jVet6’en meg volt egy prébélkozés a hagy0—
ményos Anyakényv folytatziseira: Best. 10 A 3, Személyi anyagok 1972-1997. Ugyanide tartozik meg
egy kétet: Best. 10 A 4 Vizsgaeredinények 1907-1915.
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Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

145. A Seminarium Romanum évkbnyve, P. Girolamo Nappi S.I.
344. AZ lij (aktuzilis) kollégiumi épiilet Inegnyité beszéde, P. IVO Zeiger S.I., 1944. meijus 8.
357. A bels6 adminisztraiciéval kapcsolatos iratgyfijtelnény, 16-18. sz.
368. Négy, tébbek kézétt a haizirenddel és a fizetéssel kapcsolatos feljegyzés

Hist 520. Teolégiai, irodalmi és gazdaségi feljegyzések, német és olasz nyelvteriiletrfil, 1912 k0r1'1lr6l
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

538-541. A Kollégium alapiteisa és eltartésa, 16-17. sz.
546. P. Bernardino Castorio S.I. rektor referzituma a Kollégiumrél V. Pail pzipzinak, 1605
557. Feljegyzések a Kollégium egykori névendékeibfil lett magasabb méltés:igVisel6kr6l, 1678
559/561 A Kollégium alapitésa, 16-17. sz.
562. P. Michele Lauretano S.I. rektor beszétmoléja a Kollégiumrél 1585-ig
581. A Kollégium és a Seminarium Romanum
587. Kollégiumi gazdaségi feljegyzések, 1650-1678.
597. A Kollégium H. Viléghéborfi ban elesett névendékei
598. A Kollégium
600/637. Tanulniényok a Kollégium t0rte’netér6l, f0’leg 20. sz.
603. Ki'1l0nb'0'z6 kollégiumi belsé’ iigyek, 1600 k0r1'il—1773.
610. Pélyézat a Kollégium helyettes Vezet6i (Pr0—Préiside11z) posztjziért, 1781.
624. Rémai iigyekkel kapcsolatos levelek, 1773
627. A Kollégium alapelveinek ésszefoglaléja, P. Bernardino Castorio S.I. rektor, 1623.
635/728. Jubileum, 1952
638. A német és a magyar kollégium javai és azok egyesftése, 1950 kijriil
649. Theodor Heuss német széjvetségi elnéjk lzitogatzisa, 1 957
671-678. Jubileummal kapcsolatos anyagok, 1973
560. Apostoli Viziteicié, 1624
567, 588, 602, 622. Apostoli Vizitaicié, 1696.
601. Apostoli vizitzicié, 1733.

C) Regztloze, Consuetudines, Congregationes”
Hist.

Hist.
Hist.

Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
His Fl‘

Hist.
Hist.

66. P. Michele Lauretano S.I. rektor instrukciéi, P. Giuseppe Cortesone S.I. rektor k011stit1"1—
ciéja, 1588
67. Kollégium haizirendje (consuetudines), P. Michele Lauretano S.I. rektor, 1587
70/148/151-172/181/195/626/628. Bullzik, brévék, dekrétumok gyfijteménye, féiként pzipéktél és
bfboros protektoroktél, f6ként meisolatok illetve nyomtatott Verziék
147. A Kollégium konstitficiéja, 1588—ig VOlt érvényben
149-150. Hézirendek (consuetudines) gyfijteménye, tébbek l<0z0tt P. Michele Lauretano S.I.
rektor
173-189. A biboros protektorok kollégiumi gyfilései, 1576-1801.
190-194. gazdaszigi gyfilések, 1801-1856.
313. Szabélyzatok és hézirendek (consuetudines), 19. sz. eleje
352. Szabélyzatgyfi jteniény, 1800 kérijl

- 3I4/323/327-33I/333-334/340-341/345-351/353/355/366-367/463-464/472/475-276/547/633/651-652-
hzizi és hivatali szabzilyzatok, k1'il0nb0z6 szzizadokbél
723-725/730/738. A Kollégium hézirendjének (Ordo) reviziéja, 1974, 1978 (mellékletekkel)
729. A Kollégium sérthetetlenségének elismerése a H. vileighziborfi idején 21 német megszeillé
hatalom éltal

'4 A liturgikus, zenei és hézi tisztségekre Vonatkozé szabélyzatokat lésd: Caereinonalia, Musica Sacra,
Naplék; hiényzik: Hist. 710. 719. 728. 731.
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D) Naplé/e

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.

D.1. Az atyzik napléi
37. Naplék, 19. sz.
38. Eves beszzimolék és més iratok a Kollégium térténetéhez, 1865-1943.
101. ROVid feljegyzések, 1558-1562.
102. P. Friedrich Overbeck S.I. és P. Gabriele Tibaldi S.I. ministerek (gazdaségi Vezeté’) napléi
103. P. Michele Lauretano S.I. rektor napléja, 1582-1586 (megszakitésokkal)
104. Naplé, 1591-1593.
105-122. A ministerek napléi, 1632-1928 (hiényzikz 1776-1852).
123-137. Levélnaplék, 1602-1647.
144. Révid feljegyzések, 1753-1771.
640. Beszémolé az 1919/1920-as akadémiai évr6l, utalésokkal a Kollégium 1915-05 Innsbruckba
k0lt6ze’sér6l
679. Naplc’) 1920-1932.

D.2. A prefektusok napléi
37b.f.g.i. Naplérészletek, 1835-1913.
321. A tanulményi prefektusok napléi, 1683-1727.
324. Naplé az asztali olvasmzinyok emlftésével, 19-20. sz.
339. A teolégusprefektusok napléja és szabzilyzata, 20. sz.
465-471. A filozéfusprefektusok napléja, 1933, 1940-1953.
472/474 [Hist. 474 hiainyzik]. A teolégusprefektusok napléi, 1947-1951, 1957-1959.

D.3. A duktorok és névendékek napléi
653-654. A duktorok napléja, 1945-1964.
138/523-526/619. Névendékek Visszaemlékezései, 18-20. sz.

E) Nbbemlé/ee/6
E.1. Altalénos

Hist. 358. Dokumentumgyfi jtemény21 hazzijukat elhagyé j0V0’beni névendékeknek szélé utalzisokrél, 18. sz.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.

Hist.

Hist.
Hist.

359. Elbocsétési 0k0k, 18. sz.
542. A névendékek bevetése a rémai pestisjzirvény idején, 17. sz.
549. Kiil011b0z6 néivendékek szzimlzii és elismervényei, 1608-1674.
550. A névendélcek tartozzisai és Inais témzilc, 1690
568. Javadalmak névendékekre t0rte’116 étruhézésénak megindoklésa
573/576/591/59 9. AZ osnabriicki és mzis egyhzizmegyéket éri11t6 anyagok
618. XIII. Leé pépa beszéde a néjvendékekhez
647. XIV. Kelemen pzipa jegyzéke 3 néjvendékek javadalniaira és kanonokseigaira Vonatkozéan,
1769-1770.

E.2. Felvétel
91. A névendékek Kollégiumba Valé felvételére Vonatkozé levélmésolatok, 1826-1831.
92-100k. Névendékek felvételi iratai, 1818-1970 (részben hieinyos)
146. Térgyak jegyzéke, amelyeket az
kor magukkal hoztak, 1703-1795.
247. Formulae professionis fidei, nyomtatésban
325. A2 1’1j011nan belépett névendékek kbnyveinek listzija, 20. sz. eleje
544/545/574/579/6283. Egyes esetekre Vonatkozé anyagok

Hist 558. A néjvendékek letétbe helyezett tzirgyainak listzija, 1668
Hist. 57;. Olyan n0'Ve11dél<el< felvételi kérelmének elutasitziszira V0natl<0z6 megfontolésok, akik nen1 a

XIII. Gergely—féle bulléban felsorolt ter1'iletel<r6l szérmaznak, 16-17. sz.
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Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.

577. Instrukcié azok szémzira, akiket Németorszégbél kiildenek a Kollégiumba, 17. sz.
578. Jegyzetek néivendékek ajainlziszira, felvéteiére és elbocszitziszira Vonatkozéan; k1"1l0nb0z6, fé'leg
svsijci és svéb névendékek szahnéra megadott felmentések, 17. sz.
580. Sajét tulajdon szi'1kségességér6la Németorszzigba Visszatér6 névendékek szziniéra, 1706 és 1718.
583/727. Felvételi firlapok névendékek szzimzira
636. A svéjci és L1'ittichb()'1 valé niivendékekkel kapcsolatos magatartés, 1859.
84-86/90/570/613. Felvételi Vizsga, 16-20. sz.

E.3. Iuramenta
41. Iuramenta, 1552-1573, Loyolai Szent Ignéc konstitficiéival
42. Iuramenta, 1588-1627.
43. Iuramenta, 1584-1627.
230. Iuramenta, 1628-1656.
44. Iuramenta, 1657-1777.
231-234. Iuralnenta, 1682-1777.
235-243/245. Iurarnenta, 1869-1966.
246/589. VII. Szindor pépa konstitficiéja a pzipai kollégiumokban Ieteendé’ eskiire vonatkozéan,
1660. j1'1lius 20., 2 nyomatott példény
361/552-556. Az eskiivel kapcsolatos tovébbi dokumentumok, 17. sz.

E.4. Ordinationes
40. Ordinationes, 1585-1782.
297. A felszentelt névendékek névsora, 1777-1782.
575. Felmentések és elbocsziték, 1684.
664-669. Jékivzinseigok Iijmiséseknek, 1900 kériil
690-709. Jékfvénségok papszentelésre, 1933-1975.
620-621/623/632. Felmentések és kérelmek, 16-20. sz.

E.5. Kollégiumi Tanécs
721. A Kollégiumi Tanzics jegyz6k0nyVei 1973-1989.

F) Tanulmdnyi iigye/e

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

F.1. Altalénos
37h. Szobabeoszteis, 1880-1897.
278. Orarend, 18. sz. Vége
317. Szobabeosztzis 3 Vidéki hfizban, 1865-1913.
318. Szobabeosztzis Réméban, 1887-1914.
320. Repetitio rendje. 1895-1912.
322. Repetitiés és vizsgarend, 19. sz.
326. Disputeiciés, repetitiés és Vizsgarend, 18. sz. eleje
332. Segédlet magiszterek és duktorok szziméra az Iij néivendékekkel kapcsolatosan, 19. sz.
335. Kijnyvtsirosra Vonatkozé rend, 18. sz.
369. Tanulményi rend, P. Franz-Xaver Wernz jezsuita generzilis, S.I. Réma, 1913
478. A filozéfusokra Vonatkozé asztali olvasményok listéja, 1835-1840.
481. Tanulmeinyi tervek, 18-19. sz.
543. irésok a Szentirzisra Vonatkozé tanulmzinyokkai kapcsolatban, mely szerint 21 110Ve11dékek—
nek sziikséges Vagy nem sziikséges tanuiniuk, 1707.
582/584-585/612. Tanulniényi iigyek, 17. sz.
630. Ratio Studiorum, 1843-1844.
631. Tanulményi anyag, 1860 el6tt
449. Akadémiai Bonifzic Egyesiilet
451/658. A szociélis kér annalesei, 1910-1960.
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Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.

F.2. Vizsgzik
363/483. Vizsgék, 17-18. sz.
482/484-485. Vizsgék, 19. sz.
608. Vizsgzik, 20. sz. eleje (Hist. 607 hizinyzik)

F.3. Tézisek
372-374/390a./393/394. Tézisek, 1774-1798.
375-385/479. Tézisek, 1830-1912 (megszakitzisokkal)
480. Tézisek, 18-20. sz.

F.4. Tananyagok, teolégiai traktétusok
386-390/400. Tananyagok, 17. sz.
391-399/401. Tananyagok, 18. sz.
402-448. Tananyagok, 19-20. sz.
606-609. Teolégiai ir:is0k, 16-18. sz.

F.5. Kijnyvtziri jegyzékek
711-713. Kényvtéri katalégusok, 18-19. sz.
714. Ajzindékok a kényvtér szzimzira, 1887-1949.
715. A P. Spirituélis ktinyvkatalégusa, 1876.

F6. Jézus Szive Akadémia
202-206/639. Krénika és akték, 1863-1943.
196-201/207. Akadémiai fiizetek, 1863-1899, 1943-1962.

G) Caeremomzlzzz

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

G. 1. Ceretnonériusok
268-271/273/286. A Ceremoniairiusok évkényvei, 1765-1950.
272/274-275. Liturgikus el6ir2is0k a Szent Apollinziris templom szziméra, 16. sz.
282-283/285. Szabailyok 21 Szent Apollineiris templom szziinéra, 17-19. sz.
276.3. Vegyes iratok, 17-19. S2.
277/287-288/29 9. A k1'i10nb0z6 tisztségek éltaieinos mutatéja, 1868-1959.
289/290. Szabélyzat 3 Kollégium temploma szeiméra, 1856-1868.
291-294. Sekrestyei szabélyok és direktérium, 19. sz.
296a-f. Kollégiumi szertartziskényv, 1869.
300. Szertartziskényv, 1720.
301. Kéjrmeneti rend, 1624-1664.
303. Szent Apollinéris officiuma, Réma, 1645.
659. Liturgikus rend, 1965-1967.
661-662/683/684. Vegyes iratok, 20. sz.
685/686. Direktérium és a Kollégium sajét imaérzii, 19. sz.
687-688. Sajzit imaérzik, 20. sz.
720. A Liturgikus Tanécs jegyz6k011yVei (hiényzik)
733-737. Szertartésokhoz kapcsolédé kényvek Vicarellébél, 1931-1974.

(3.2. Musica Sacra
302. Gyfijtemény, 16-19. sz.
308-309. A gregorizin kérus magiszterének napléja, 20. S2.
551. Ratio 3 Matutinum énekléséhez, 16. sz.
629. Gyfijteniény, 17-18. sz.
312/364. Szabélyok, f6leg 18. S2.
338/452-462. Gyfi jtemények,szabzilyok, direktériumok, 19-20. sz.
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H) Mz'sestz'pendz'um0/e
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

248-249/252- 253/264/2 67b—(:/281. Szent Apollinéris templom
250/255/262. Santo Stefano R0t0nd0
251/259/262. Santa Maria in Celsano
254. Santa Maria in Galeria plébénia
256/262. San Saba
258. Vigna Pariola
263. Kollégium, 19. sz.
265. Legzitus egy misére a Szent Péter bazilikziban, 1857-1923.
266. Stipendiumos kényv, 1896-1905.
2673. Vegyes iratok
298. Javaslat a szentek iinneplésére a Kollégiumban, 18. sz.
311/682. Legétusok regisztere, 1932-1967.

I) 1Mciw'cz Kongregcicié

Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

209-211. Iniédseigok, liténiék, konstitficiélc, 17-19. sz.
212. Tagok névsora, 1613.
213. Tulajdoni leirzis, 1630-1734.
214. Névmutaté, 1725.
215. Prefektusok mutatéja, 1685-1744.
216. Tagok mutatéja, 1711.
217/219-224. A Méria Kongregécié aktéi, 1646-1743.
218. Stipendiumos kényv, 1687-1744.
225-228. Evkényvek, 1701-1798.
229. Taglista, 1610-1769.
31621-b. A Méria Kongregécié officiuma, 1895, 1898, 1946.
342. A Kollégium papi egyesiilete, tagok 1895-1945.
655. Taglista, 1951-1967.
656. Evkényvek, 1951-1969.
680-681. XIII. Gergely pépa ailtal adott bficsfik 21 Kollégium szzimzira, 21 Mziria Kongregzicié
térvényei, 1578, 18. sz.

Hist. 718. Statfi tumok, nyomatott, 1951-1966.

K) Spirituczlzkz
Hist. 3721. Lelkigyakorlatos naplé, 1838, 1848.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.
Hist.

279. Lelkigyakorlatok, 19. sz.
304-307/315. Imak('5nyVek, 1643, 1776, 1728, 1829, 1824, 1826, 1829.
312a/340a, 614. Vegyes iratok, 19-20. sz.
590. Biintetések, 1600-1800.
6043. P. Joseph Wertenberg S.I. spirituzilis Ielki napléja, 1877-1882.
722. Lelkiségi cs0p0rt0k, 1971-t6l

L) Omtiones

Hist.
Hist.

486- [513 hizinyzik]-515/5.17-518. Beszédek a pépa eI6tt, 1638-1869.
319/516/519/64 8. Vegyes iratok
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M) Elelmezés
Hist. 139-143/280/362. Flelmezési kbnyvek és mzis iratok, 18-19. sz.

N) Szin/yoiz és /62'/eolpcsolédois
Hist. 333. Eléirésok a karnevéli idfiszakra, 19. sz.
Hist. 356. Dieikszinhézakra Vonatkozé dokumentunlgyfijtemény, 18. sz.
Hist. 449a-4501:. Akadérnia, ffileg 20. sz.
Hist. 521. Kiilénbézé’ kiréndulzisok
Hist. 527-528. Vendégkényv, 1932-1958.
Hist. 529-535. Librették, 18., 20. sz.
Hist. 536-537. Szinhzizi krénika, 1892-1952.
Hist. 615. A névendékek éneke, 19. sz.
Hist. 616/640. San Pastore, iinnepi programok, vegyes iratok

O) Z6l7’6i71d0/€[6lt0/6
Hist. 360. Instrukcié nén1et zaréndokok sz2i1112ira, 18. sz.
Hist. 593-594/56. Rémai utak 1947 utén

P) Wag)/es

A téjbb mint 50 levéltéri egységet tartalmazé csoport kiilénbézé, az elébbiekhez nem soroihaté
anyagokat tartalinaz. Itt talziiunk téjbb hagyatéki anyagot is, példziul Andreas Steinhuber S.I.
biboros, egykori rektor (1867-1881) hagyaték-cit.

2. LEVELGYI’iJTEM1«iNY (BF)

A XXVII iratfolyémétert feléilelé’ anyag a 1eVe’lgy1’1'jten1ény, 212 (in. Brz'efmm—
mlzmg a 17-20. szzizad ké'>z'0'tt keletkezett leveleket tartalmazza szézadonként cs0-
portositvaz

2.1. BF 17 I 2.2. BF 18 I 2.3. BF 19 I 2.4. BF 20.

Ezek kéziil a legnagyobb kiterjedésfi’ anyag a 19. szzizadot éjleli fel. A 17. szézadi leve-
leket még kronologikus sorrendben taléljuk, a l<e's(’)'bbi korokban azonban mzir alfabeti—
kus rendben archivziltzik ezeket az iratokat. A levelek kiildfii f6leg, de 11en1 kizzirélagosan
egyhzizi személyek, tébbek kiizéitt éregdiékok (fimres mczioms A nén1et és olasz nyelV-
te1'1'iIetr61 szeirmazé irzisok mellett szép szémmal talailunk tébbek l<:é)'z6tt olyan leveleket,
amelyek a Magyar Kirélység ter1'iletér6l érkeztek, érsekekt6l, p1'isp6k6kt6l Vagy Vilégi
nemesekt6l. A 18. szézaddal bezzirélag javarészt javadalinakkal kapcsolatos irzisokat taki-
lunk itt, 3 19. szzizadtél kezd6d6en azonban egyre tébb a teolégiai ke'1'désse1 kapcsolatos
levelezés Vagy azok az egész kollégiunii kézésségnek szeint iratok, amelyekben hazatéré-
siik utén az egykori alumnusok beszzimoltak otthoni é1et1'ikr61.

A levélgyfijtemény olyan ritkaszigokat is tartalmaz, mint Canisius Szent Péter
(1521-1597), Bellarmin Szent Rébert (1542-1621), Liguori Szent Alfonz (1 696-1787)



A COLLEGIUM GERMANICUM ET HUNGARICUM LEVELTARA 149

vagy Giuseppe Sarto (Szent X. Pius, 1903-1914) néhziny Ievelét, de talzilunk itt
irést tébbek kézétt Boldog Romzsa Tédortél és Boldog Meszlényi Zo1t2int6l'5 is.

Fontos megjegyezni, hogy sok levél a Histoficoz anyagéban, f6leg a rektor aktéi
kézétt talzilhaté meg, igy a Mindszenty Jézsef biboros, hercegpiimés, esztergomi
érsekkel (1945-1973) valé levelezés is, akinek a Santa Stefano Rotondo Volt :1 cim—
temploma.

3. BIRTOKIGAZGATASI IRATOK Es KGTETEK

A Kollégium birtokokkal rendelkezett, amelyek bevételei és javai biztositotték
az itt tartézkodeis és a tanulzis ingyenességét. A levéltér kézel kétharmadzit, mint-
egy 110 iratfolyémétert felélelé’ igen gazdag dokumentécié, amely a Kollégiumhoz
tartozé birtokok jogi és gazdasaigi anyaga. Sokkal régebbi, kijzépkori iratok is Van-
nak itt, amelyek a korzibbi tulajdonosoktél keriiltek a Kollégiumhoz. Megjegyzen—
d6, hogy a Santa Cristina illetve a Lodi Vecchio apeitszigra vonatkozé fondokat
1924—t6l 1965-ig a Vatikéni Apostoli Kényvteirban éirizték.

A csoport tébb fondra bonthaté:“‘

3.1. Fonte Avellana (FAV)
A Fonte Avellanai Szent Kereszt monostor Serra Sant’Abb0ndic')ba11 (Pesaro e Urbino, Marche)

talzilhaté. Az egykori kamalduli, n1ajd jelenleg is kamalduli monostor 1578 és 1798 kézétt Volt 21
Kollégium tulajdonéban.

3.2. Santa Maria di Galeria — Santa Maria in Celsano (GAL)
A birtok 1573—ban kerijlt a Kollégiumhoz. A 20. szeizadtél egyre csékkené’ mértékben tartozott az

intézethez. Ezen 3 teriileten épftették fel a Vatiksini Rzidic’) adéit is.

3.3. Lodi Vecchio (LOV)
A Lodi Vecchiéban (Lodi, Lombardia) 1éV6 Szent Péter eredetileg bencés apzitszig 1578 és 1781 kéjzétt

Volt 21 Kollégium tulajdonéban.

3.4. Roma (ROM)
Ebben a fondban talélhatéak a R(’)n12’1ba11 léV6, kiilén nem csoportositott tulajdonokra Vonatkozé

iratok.

3.5. San Saba (SAB)
A rémai Aventinus dombon fekV6' Szent Széva (San Saba) apzitszig eredetileg bencés, majd ciszterci

apétség Volt, amely XIII. Gergely pépénak k('jsz6nhet6en 1573—ban keriilt jezsuita kézbe. A ba-
zilikét jelenleg is jezsuitzik Vezetik.

15 V'0'. Fziggele’/e, 3. sz. (Mesz1ényiZ0ltén k6sz6n6leVele).
16 A birtokok a réviditésnek inegfelelé’ alfabetikus sorrendben keriiltek besorolzisra.
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3.6. Santa Cristina (SCR)
A Szent Krisztina apatsag, Santa Cristina e Bissone (Pavia, Lombardia) helységben talalhato. Az

eredetileg bencés apatsag 1581 és 1781 kozott Volt a Kollégium tulajdonaban.

3.7. San Pastore (SPA)
A Lazio tartomanyban léVc'$ Gallicano nel Laziéhoz tartozé Villa San Pastore és a hozza tartozo San

Pastore (Szent Pasztor) templom romai romokon épiilt a Via Prenestrina II16II€tt. Az egykor a
subiacoi bencésekhez is tartozo birtok, miel6tt 1845-ben a CGU tulajdonaba keriilt Volna, a
domonkos rendfonok nyari rezidencizija VOIt.

3.8. Santo Stefano Rotondo (SSR)
A ré1naiCae1ius dombon Iévo’, kor alakfi formaja miatt Kerek Szent Istvannak (Szmto Stefomo Rotondo

ml Celio) is nevezett 5. szazadi kisbazilika Roma egyik legrégibb temploina, arnely magyar
palosoktél keriilt XIII. Gergely rendelkezése folytan 1579—ben a Magyar Kollégium tulajdonaba,
majd az 1580-as egyesiile’st6l kezdve maig a Nén1et—Magyar Kollégiumhoz tartozik. A fondrol
nemrégiben egy komoly forrziskiadzis Iatott napVilagot.‘7

3.9. Vicarello, birtok (VIC)
Meg 1573—ban keriilt a Collegium Ge'r7mmicumhoz XIII. Gergely adomzinya révén, 1983—ban Vzilt

sziikségessé az eladasa.

3.1o. Vicarello, termak (VIT)
A termalvizérfil hires Vicarellon 1737—t6I f1'ird6 (Bagni di View-"e[[0) mfi kodott, amelynek az iratai

kiilon keriiltek besorolasra.

3.11. Szamlakonyv-levéltar (RBA)
A birtokokhoz tartozé szamlakonyV—Ievéltar (Rec/mungslauc/2m*c/aiv) kijlon fond.

4. OKLEVELTAR (U)

Az ACGU koriilbeliil 1800 oklevelet o’riz, egyelfire kevésbé katalogizalt formaban.

4.1. Bullak és brévék XI. Benedek papatél XII. Piusig
Mintegy 13o oklevél, tobbek kozott a német, a magyar és a német—magyar kollégium alapitobullaja is

itt talélhato.
4.2. Mas fondokban talalhato oklevelek

1. San Saba (SAB/U stb.) — 22 oklevél.
2. Fonte Avellana (FAV/U) rnintegy 1460 oklevél Io57—t6I a 16. szazadig.
3. Santo Stefano Rotondo (SSR/U) mintegy 75 oklevél a 12—t6l a 16. szazadig.

4.3. Specifikaciéra Varé oklevelek
Tovabbi 128 oklevél a XIII. szazadtol kezd6do'en, a1nely tovabbi specifikaciora Var.

‘7 LORENZ WEINRICH, Hzmgclrici flzonasterii 01/(Jim's Sancti Pauli pi/imi /yereflzitae de m/be Roma. Inst7'u—
mental etprop-rz'um -regirt-m (Bibliotheca Academiae Hungariae in Roma [!]. Fontes 2), Roma—Budapest 1999.
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5. A KOLLEGIUM TERKEPTARA (BG)
Es METSZETGYI/fJTEME’1NYE

5.1. A Kollégium térképgyfijteménye
az figynevezett Bé')sel—Garms gyfijtemény (BG)

A Bibliotecrz He7/'tzz'zmr1 ailtal jelenleg digitalizzilzis alatt zillé gyfijtemény a ma hasznzilatos nevét a térképtzir
két rendszerez6jér6l kapta. Richard Bésel és Jérg Garms az I980-:18 évek elején publikzilta
ered1nényeit.'8 A 30 nagyobb részben szines térképen kivfll 338 kisebb, :1 birtokokrél és az
épiiletelcrfil késziilt térkép, terv és nézetrajz talzilhaté itt, a 16. szézadtél kezdve napjainkig.

5.2. Metszetgyfijtemény (INC)
A részben szzimba vett,‘9 szentekrél, neves személyiségekrél késziilt gyfijtemény I82 darab metszetet

(incisio) tartalmaz, a foték megjelenése, Vagyis a I 9. szzizad Inésodik fele e16tti id6b61.

B) 2001 FEBRUARJA UTAN ARCHIVALASRA
KERULT LEVELTARI ANYAG

A jelenlegi levéltéros, Markus Pillat S.I. ziltal bevezetett fij rendszerben az 1’1jon-
nan katalogizzilt iratok 2001 februeirjzirél a kévetkezé’ fondokban (Besmnd) ker1'i1-
nek csoportositzisra (amelyek tovébbi alcsoportokra b0mlanak):

Rektori iratokBest. I
Best. 2 Gazdaségi iratok
Best. 3 Kollégiumi intézmények és hivatalok
Best. 4 A Kollégium kijzleményei
Best. 5 Optikai, akusztikus és digitélis adathordozék, szimbélumok
Best. 6 Névendékek
Best. 7 Sajétos csoportok, idegen fondok (példziul a jezsuiték

hézi levéltzira)
Best. 8 Dokumentzicié (példéul sajté megjelenések)
Best. 9 Mzis intézmények anyagai 21 sajzit fondok kiegészitésére

(példziul sematizmusok)

A Collegium Ge1‘77mnz'cu77z et Hungm‘z'cm7z levéltéra rendkiviil gazdag levéltéri
anyaggal rendelkezik, amelynek — mint lzitjuk — nagyon sok, a magyar egyh2izt61'—
ténet szempontjzibél fontos anyaga is Van, amely részletes szzimbavételre és feldo1—
gozzisra Vér.

18 RICHARD B6sEL—]('§RG GARMS, Die Plrlmzlmmlung des Collegium Germmzicmiz et HZmgr17"z'cum,
Rémische Historische Mitteilungen 23 (1981) 335-384 und 25 (1983) 225-272.

19 VVOLFGANG DRAMMER, Eine Sm/alstic/ammmlung im Besitz des Kollegs, KB (April 1943) x9—2o.
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FUGGELEK

I .

Bécs, 1721. felaruair 28., moircius 12.
Keresztszegi gréf Csai/ey M27610’: felvételi vizsgcijcimz/ejegyzo”/66713/ve

A szepesi apét, a bécsi Pzizméneum mésodik évet Végzett esztergomi egyheizmegyés teologus novendé—
ke, l<és6bb hercegprimés, esztergomi érsek (1751-1757) Bécsben késziilt felvételi jegyzfilcéjnyvében hai-
rom részbé'l aillo l<érd61'V alapjén Vizsgziljék meg a jeloltet. Kitérnek tobbek kozott a szérinazéséra, ta-
nulmzinyaira, nyelvtudziszira, de minden olyan részletre is, amely a felvétel akadélya lehet (példziul
prozelitizmus, torvényes hzizasszigbol szzirmazés, kész—e letenni a Visszatérésre és lelkipzisztori szolg2i—
latba zillzisra vonatkozé el61’rt esldit), Valamint olyan lcérdésekre is, mint javadalmak, zsebpénz vagy

esetleges feladatai a hazatérése utén.
(ACGU Hist. 84. B, 14., fol. 17-21‘ — orig.)

Examen
Illustrissimi et Reverendissimi Domini Comitis Nicolai Josephi Cséky de

Keresztszeg,
Abbatis Beatae Virginis de Scepusio, Theologi secundi anni emeriti, Alumni in

Collegio Pazmaniano Viennae confectum Anno 1721, die 12”” Martii.

Exzlmen primum Reypomiones
Nicolaus Josephus Csziky de Keresztszeg, Un-
garus, Archi—Dioecesis Strigoniensis, Alumnus
in Collegio Pazmaniano, pro eadem Dioecesi

Strigoniensi.

11110. Quod Nomen; Cognomen; Patria; Dioe-
cesis. tum in qva natus, cum in qua Beneficium,

seu Patrimonium habet.

2.0 Nobilis ne sit, qvi in Cathedralibus Supe-
rioris Germaniae Canonicus esse possit; an Vero Est Comes.

Patritius, an Plebejus.
3.0 An Parentibus natus Catholicis, semper, et
ipse Catholicus: secus Vero :1 qvo tempore, et ubi

nam tam illi, qvam ipse conversi.
Natus a Parentibus Catholicis, semper, et ipse

Catholicus.

Humanioribus literis partim Cassoviae, partim
Posonii, Philosophiae Vero Viennae per trien-
nium operam dedit, ubi etiam Bacalaureus, et
Philosophiae Magister in ordine secundus cre-
atus est. Philosophiamqve universam, Augustis—
simo Romanorum Imperatori CAROLO VI.”
in libello res Hungariae continente dedicatam
sine Praeside defendit; post hanc munere Regio,

4.0 Qvibus literis, et ubi operam dederit: an, et
qvem gradum susceperit.

cruce nimirum pretiosis ornata lapidibus donatus.

2° VI. Kéroly szent rémai csészér, (III. Kéroly néven) magyar és (H. Kéroly néven) cseh kirély
(1711-1740)



A COLLEGIUM GERMANICUM ET HUNGARICUM LEVELTARA

50 An alicui ex congregationibus Beatae Mariae
Virginis fuerit adscriptus; et qvomodo se gess-

erit, de qvo adferat testimonium.

Adscriptus est congregationibus Beatae Mariae
Virginis Cassoviae, Posonii, et Viennae, in qvi-
bus ita se laudabiliter gessit, ut Viennae Con-
gregationi ex Inclytio qvatuor facultatibus con-

gregatae Vice—Rector biennio praefuerit.
60 Alumnus ne aliquando fuerit, aut sit, aut

certe convictor in aliqvo Collegio.
Fuit Alumnus Viennae in Collegio Pazmaniano

per integrum qvinqvennium.

7.0 A qvo proponatur, aut colnmendetur Colle-
gio: et an habeat Patronum, qvi ipsum absolutis
studiis si suscepturus, et pro dignitate prospec-

turus.

Proponitur, et commendatur pro Collegio Roma-
no Sancti Apollinaris ab Eminentissimis Cardina-
libus, nimirum Duce de Saxonia Christiano Au-
gusto Archi—Episcopo Strigoniensi,“ et Emerico
Csaky Fratre suo Archi—Episcopo Colocensi,“
item Illustrissimo Domino Episcopo vicario Stri-
goniensi, Patribus Professoribus S]. et suo Re-
gente. Patronum habet eundem Erninentissirnurn
Cardinalem de Saxonia suum Archi-Dioecesanurn,
qvi ipsum absolutis studiis est suscepturus, et pro

dignitate prospecturus.
8.0 An habeat aliqvod Beneficium, et qvale illud,

et qva Dioecesi.‘-3
8. Habet Abbatiam Beatae Mariae Virginis de

Scepusio in Archi Dioecesi Strigoniensi.
9.0 An liber ab omnibus censuribus ordines im-
pedientibus, et si non, curet omnino, ut prius

liberetur [fol. Iv]

Liber est ab omnibus censuris ordines impedi-
entibus.

10. An habeat aliqvem ordinem, et si non, curet
omnino, ut saltem quatuor minores suscipiat,
priusqvam huc mittatur, de qvo etiam testi-

monium habeat.
Habet qvatuor Ininores.

11. An studuerit jam Logica. Audivit Logica, et absolvit secundum Annum
Theologiae.

Examen seczmdum Respomiones
Imo An legitirno sit natus Inatrimonio, et bona

fama commendetur.
Est legitimo matrimonio natus, et bona fama

com1nendatus.
20 Qvod proprie sit Germanus; scilicet ex Supe-
riori Germania, et ex Provinciis inferioris Ger-

maniae in Bulla nominatim expressis.
Est proprie Hungarus.

3.0 Qvod certum habeat locum, ad qVen1 finitis
studiis et sacris susceptis ordinibus se recipiat;
et in qvo noni, ac eruditi Sacerdotis munere

fungatur.

Habet certum locum, ad qvem se finitis studiis
et sacerdotio suscepto recipiet; et in qVo boni ac

eruditi Sacerdotis munere fungetur.

4.0 Qvod Germanicae et latinae lingua sit eru-
ditus; et Philosophicis, et Theologicis studiis ap-
tus: si tarnen Nobilis, qvi in Cathedralibus possit

recipi, poterit etiam minoris esse eruditionis.

Est eruditus lingvarum, Latinae, Hungariae,
Germanicae, Slavonicae, ac mediocrites Italicae;

Philosophicis ac Theologicis studiis aptus.
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2‘ Keresztély Agost szasz herceg, biboros, Magyarorszag hercegprfmasa, esztergomi érsek (1707-1721).
22 Keresztszegi gréf Csaky Imre biboros, kalocsa—bacsi érsek (1710-1732) és Varadi piispok (17o2—t6l),

Csaky Miklos féltestvére.
23 A 8. kérdés és a hozza tartozo Valasz mas kéz irasa.
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5.0 Qvod vigesimum annum attigerit; si vero
non, scribatur, qvantum ab eo absit; cum nobi-
libus tamen, qvi in Cathedralibus recipi possint,

aliqvid indulgendum erit cetati.

Agit nunc a die 5. Decembris aetatis annum
Vigesimum tertium.

6.0 Qvod sano corpore, lingva expedita, aspectu
non deformi, et ingenio ad praedicta studia sit

aptus.

Est sano corpore, lingva expedita, aspectu non
deformi, et ingenio ad praedicta studia aptus.

7.0 Qvod non fuerit monachus, Vel clericus reli-
giosus, vel illius Religionis desertor.

Non fuit Monachus, nee Clericus religiosus,
aut ullius Religionis desertor.

8.0 Qvod in Universitatibus extra Germaniam
non vixerit, nee Vagus alicui Domino servierit.

Non Vixit extra Academiam” Cassoviensem,
Gymnasium Posoniense, et Universitatem Vien-

nensem, nec Vagus alicui Domino servivit.
9.0 Qvod a Viris fide dignis amplum habeat

testimonium de vita et moribus.
Habet amplum testimonium a Viris fide dignis

de Vita, et moribus.
10. Qvos tantum pecunia apud Oeconomum
velit deponere, qvantum illi sufficiet pro reditu,

nimirum centum scutata Romana.

Vult tantum pecunia apud Oeconomum depo-
nere, qvantum illi sufficiet pro reditu, nimirum

centum scutata Romana.
Exzzmen Tertium Respomiones

1.0 Qvod libere, et sponte ad Collegium venire
cupiat.

Vult libere, et sponte ad Collegium Romanum
Sancti Apollinaris Venire.

2.0 Qvod sacerdotio initiari, cum Superioribus
[fin]. 27'] ad DEI gloriam Visum fuerit, idqve

juramento polliceri Velit
Vult sacerdotio initiari, cum Superioribus ad DEI
gloriam Visum fuerit, idque juramento polliceri.

3.0 Qvod a Collegio non sit importune postula-
turus ut sibi de Ecclesiastico beneficio provi-
deatur: qvamvis Collegium in hoe genere, si
occasio se se offerat commodus cujusqve, pro

meritis ipsius, nemini sit defuturum.

Non postulabit importune, ut sibi Collegio de
aliqvo beneficio Ecclesiastico provideaturg sed
ejus se benevolentia, ex gubernio totaliter com-

mittit.

4.0 Qvod nec habeat, nec habere Velit impos-
terum, dum hic sit negotia qvaecumqve, sua Vel
aliorum causa; sed si qvid acciderit, contentus
sit, ut per externos ad id per superiores con-

stituendos, tractetur.

Nee habet, nec habere Vult, dum hic Romae fu-
erit, negotia qvaecumqve sua, Vel aliorum causa,
sed si qvid acciderit, contentus est, ut per ex-
ternos ad id per superiores constituendos trac-

tetur.

5.0 Qvod ijs Philosophiae, ac Theologiae studiis
Vacare Velit, qvod, et qvamdiu examine prae—
misso, superioribus ad commune bonum magis

expedite in Domino Visum fuerit.

Vult Theologiae studiis Vacare, qvae et qvamdiu
examine praemisso, superioribus ad commune
bonum magis expedire in Domino Visum fuerit.

6.0 Qvod jurare paratus sit Se absoluto stu-
diorum cursu, non in aulas, nec ad juris civilis,
aut Medicinae studia, sed in Patriam, cum su-
periores mandaverint, ad salutem animarum pro-
curandam, statim rediturum, etiam ante con-
stitutum studiis ordinarium terminum, si ita
animarum saluti condueere, aut pro Collegii

commodo Superioribus Videtqve expedire.

Paratus est jurare, se absoluto studiorum cursu,
non in aulas, nec ad juris civilis, aut medicinae
studia, sed in Patriam, cum superiores manda-
Verint, ad salutem animarum procurandam, sta-
tim rediturum, etiam ante constitutum studiis
ordinarium terminum, si ita animarum saluti
conducere, aut pro Collegii commodo Superio-

ribus expedire Videbitur.

24 E szo mas kéz irasa.
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8.0 Qvod pecuniam apud Oeconon1un1 depositam
pro reditu, velit in alios usus convertere; destina-
tam Vero pro qvotidianis usibus, penes Superi-

ores tantum depondere velit.

Pecuniam apud Oeconon1un1 depositam pro redi-
tu non Vult in alios usus convertere; destinatarn
Vero pro qvotidianis usibus, vult penes Superiores

depondere.
9.0 An paratus sit jurare, qvod dum in Collegio
permanebit, et postqvam ab eo qvomodocumqve,
sive completis, sive non completis studiis, disces—
serit, ante elapsum triennij terminum, sine spe-
ciali Apostolicae Sedis licentia, Vel post triennum
Eminentissilnorum Cardinalium Protectorum,
nullam Reljgionem, Societatem, Congregationem
Regulare ingredi Velit, nec in earum aliqva pro-

fessionem emittere.

Paratus est jurare, qvod durn in Collegio perma-
nebit et postqvam ab eo qvomodocumqve sive
completis, sive non completis studiis discesserit,
ante elapsum triennij terlninum, sine speciali Sedi
Apostolicae licentia, Vel post triennium Emi-
nentissimorum Cardinalium Protectorem, nul-
lam Religionem, Societateln, Congregatione Re-
gulate ingredi Velit, nec in earuln aliqva profes-

sionem emittere.
Testor,Z5 profiteor Illustrissimus Dominus de om-
nibus his Examinatus fuisse, et in Omnia Con-
tentisse. Joannes Baptista Thuller Collegii Vien-

nensis Societatis Jesu Rector m.p.26
Idem Testor Josephus Gall S]. SS. Theologiae

Doctor et Professor ordinarius m.p.27
Idem testor Joannes Baptista Jurkovics Societas
Jesu, SS. Theologiae Doctor, Collegii Pazmaniani

Regens m.p.28

I-Iaec omnia hic proposta probe intellexi, quae
etiam rite observaturum me appromitto. Vien-

nae Austriae 28 februarii 1721.

Comes Nicolaus Josephus Csaiky Abbas Beatae
Mariae Virginis de Scepusio nip

2 .

Réma, 1735-1739 /e(°)'z(°)'tt
3 Bcjegyzése/e Pozmc/yic/7 Adoim /62'/yaigcisozirél

Zajezdai baro Patachich Adam, novendék (1735-1739), a késéibbi neves arkzidista es konyvtziralapité,
véradi piispok (1759-1776) rnajd kalocsa-bacsi érsek (177 6-1784), tobbszor megsértette al<ollégiun1ih2i-
zirendet. Jo néhanyszor azon érték, hogy tiltott idéiben és helyen masokkal beszélget, egy ilyen alka-

lommal az eloljzirékkal is tiszteletleniil Vitatkozni kezdett, ami miatt megbiintették.”
(ACGU Hist. 590/8, 11. 4, fol. 4; 590/11, 11. 2, fol 2 - orig.)

Adamus de Patachich, quia hac nocte circa horam septimam inuentus cum aliis
ad colloquendum apud paternaculum alterius, et moniti ut statim cubitum irent,
ipse solus audacter, et sine ulla reuerentia ausus est in faciem Superioris resistere
quarnuis alias de hac sua inreuerentia in loquendo cum Superioribus paterne
rnonitus fuerit, comedet cum solo pane, et aqua.

25 Sajét kezfi clausultik e's alairasok.
26 Iohannes Thuller S.I. bécsi tartomanyfénok.
27 Gall Jézsef S.I., a teologia rendes tanara Bécsben.
28J111”l{OViCZJé.I1OS S.I., a Peizmaneum rektora (1712-1724).
29 Nagybatyjzinak, Patachich Gabor kalocsa—bacsi érseknek (1733-1745) egy Romziba kiildott leve-

léb6l azt is tudjuk, hogy Patachich Adam esetében tanulmanyai kezdetén az elbocsatas lehetfisége is
felmeriilt. Kalocsa, 1736. julius 7. Kiadvaz T()TH, «Si 7/mllus inczpiat, nullusfima», 297.
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Adamus de Patachich, quia heri uesperi ascendit scalas Camerae Sancti Simonis
ad colloquendum cum aliquibus dictae Camerae, pro hac uice, et quia non ad mul-
tum temporis immoratus recitabit Litanias maiores.

3.
Esztergom, 1932. novwnlaer 23.

Meszlényi ZOZm’n Konstantin Noppel SI. re/€107‘/7oz
AZ esztergomi kanonok, irodaigazgaté, kés6bbi esztergomi segédpiispék (1937-1951), a Kollégium Volt
névedékének (1919-1925) hazaérkezte utzin megkbszbni a szives fogadtatzist, és reméli, hogy egyszer

hosszabb id6re is fijra nmglzitogathatja a Kollégiumot
(ACGU BF 20, Meszlényi — antogn)

HERCEGPRIMASI IRODA
Esztergom, den 23. X1. 932
ESZTERGOM 28. NOV. 193230
MESZLENYDI

Hochwiirdiger P. Rektorl
In die Heimat zuriickgekehrt méjchte ich nochmals auch schriftlich danken fiir

die Iiebevolle Aufnahme, die mir im Kolleg zu teil geworden ist. Trotz Vieler
Geschéifte hatte ich Zeit manche schéne Erinnerungen aus der alten Zeit wieder
zu erleben. Wenn ich nochmals kommen diirfen, so méichte ich zu diesem Zwecke
etwas mehr Zeit reservieren.

Die Fahrt War gut. Ausser Italien gibt es jetzt Wenig Reisenden. Man reist recht
bequem.

Indem ich bitte meine besten Griisse an die HH Patres aus zurichten, Verbleibe
ich mit dem Ausdrucke tiefster Verehrung

Ihr ergebenster
Z. Meszlényi

TOTH TAMAS

30 Beérkezési pecsét.
3‘ Levéltéri jelzés.



A MONUMENTATOL AZ ANNATAKIG
Veszprémi egyhiizmegyés pap—t6rténészek

Vatikéni kutatésai

A Veszprérni pfispékség kebeléb6l a 20. szézad folyarnén két a1ka101nmaI6ssze-
sen négy egyhézmegyés pap—kutatc’> indult a Vatikeini levélteirakba orszégos érdek-
Ifidésre szémot tarté térténeti céhi kutatzissal. Munkéjuk eredménye felemeisnak
mondhaté, hiszen amig a kutatésok 19. szézad Végi, 20. szézad eleji térténete egyér-
telmfi sikerként értékelhetf)’, 212 1980-33 évek elején k6Vetkez6 folytatés mér nem
hozta meg a Vért eredményt.

Hornig Kairoly hzirom évtizedes Veszprémi piispéksége (1888-1917) idején sz1'i—
letett meg — a Monumentd I/oztimmz Hmzgomcze sorozat kifulladeisa utzin — a M0fi Zl-
mama R07mma Episcopmfus Vesprimiemis négykétetes forrilskiadvziny. A f6p2’1szt0r
b6kez1’1’ anyagi tzimogatzisa tette lehet6vé egyrészt 21 kutaték munkzijzit, mzisrészt a
piispék a t6le m2ir—m2ir megszokott nagyvonalfi és elegzins kivitelben jelentette
meg a munka eredrnényét. Az 1982-1984 kézétti idéiszakban Iijabb két pap—t6rté—
nész szeiméra nyilt lehetfiség a rémai kutatzisra. Kutatzisaikat nem az egyh2izme—
gye, hanem a megvéltozott kériilmények kéizétt a Magyar Piispéki Kar (')'szt(')'nd1’ja
tette lehet6Vé. Hornighoz hasonlé tehet6s mecénzis ekkor azonban mér nem eillt az
anyaggy1’1’jtésb6l szzirmazé adatok feldolgozzisa és megjelentetése mijgétt, igy az
részben el is maradt.Jel1e1nz6 médon a megvalésult forrziskiadzis sem sajét er6b6l,
hanem az orszaigos Ievéltér kézremfikédésével és tzimogatziszival téjrtént. Tanulmé—
nyunk a két Vatikeini kutatés térténetének ésszefoglalziseira tesz kisérletet.

I. A VESZPREMI PUSPGKSEG Rc’)MA1
OKLEVELTARA‘

Hornig Kérolyt az uralkodé 1888. aiprilis 17—én nevezte ki Veszprémi pfispékké,
beiktatzisa jfinius elsején tértént. A Veszprémi p1‘isp('5k('jk kéziil els6l<;ént nyerte el
21 biborosi méltészigot, és 6 Volt az utolsé magyar kirzilynét megkoronzizé f6p2iszt01'
is. Kézel hérom évtizedes piispéksége alatt szaimtalan nagylelkfi adomainnyal gaz-

' V6. Aedesjulailat. Tanulmzinyo/e Jl veszprémi szé/eesegy/aziz I910. évi zijmszenteléséne/e tisztelete'7"e (A Veszprémi
egyhézmegye mfi ltjébél23; , szerk. KARLINSZKY BALAZ s—VARGA TIBOR LASZL6), Veszprém 2011, 139-152.
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dagitotta nemcsak az egyheizmegyéjébe tartozé személyeket, egyhzizi testiileteket,
szervezeteket és alapitvainyokat, hanem modern kori mecénésként gondoskodott
mfi vészek,alkoték tanittatésérél, dijazésérél. Negyedszézados piispéki regnélésa
évforduléjzin Rédey Gyula nagyprépost éjsszegezve f6p2'tszt01‘a addigi teVékenysé—
gét és reiforditzisait, megeillapitotta, hogy Hornig tébb mint 440 000 aranyk0r0-
neit forditott mecenat1’1raira.2

Kiemelkedé’ tétel Volt mecénési tevékenységébfil a Monztmentoz Romano; Episco-
patus I/Esp7*z'mz'en5is, Vagyis a Veszp1‘émz' Piispiikség Rémcli O/elevéltoim3 cimfi négykétetes,
I{i3ZépI{O1‘iOI{ICV€ICS forrzisokat feldolgozé munka megjelentetése. Rédey kimutatzisa
szerint ez 40 000 korona kéltséget jelentett a f6pészt0r szziméra. Adém Ivén kan0—
nok ugyanezen célra a jészzigkormzinyzéségi iratok alapjén I7 304 korona piispéki
adomzinyt sz2’1molt.4 A kiadveiny megjelentetésének pontos kéltségvetése a j6sz2ig—
korményzéségi iratok pusztulésa miatt ma mzir nem ésszezillithaté. A ny0mda-
kijltségek és az egyedi papir belivelc elkészittetése mellett bizonyéra komoly tételt
jelenthetett az okmzinytér harmadik és negyedik kétetét sze1‘keszt6 Lukcsics J6-
zsef egyhézmegyés pap négyévi rémai kutatzisainak tzimogatzisafi Ezek figye1em—
bevételével nem tfinik elnagyoltnak a Rédey-féle kalkuleicic’) sem.

A forréskiadvény megjelentetésének terheit Hornig nem egyediil viselte, ab-
ban a Veszprémi székeskziptalan is tzimogattaf‘ A kétetek megjelenését k6vet6en a
piispék ezért bfikezfien honorélta a kziptalan er6fesz1'tését. A kiadvzinyok Vala-
mennyi k6tetéb61 juttatott a testiilet kényvtaininak, a mzisodikbél és a harmadik-
bél pedig biztosan kapott Valamennyi kanonok is.7

2 Veszprémi Erseki és Féiképtalani Levéltér, Veszprémi Pijspijki Levéltzir, Litterae circulares (A/2),
x913/XI, 99.

3 Mommzenm Rommm Episcopzztus Vesprimiemis I—IV, ed. V1LMOs FRAKN(’)1—](’)zsEF LUKcs1Cs, Buda-
pestini x89 6-1907 (A I/es2,p7"é77li l’z7iypb7eség Rémai Oklevélnim).

4 ADAM IVAN, A veszp7/‘émz° SZ6//€6.S‘€g_)/IJIIZ, Veszprém 1912, II, 504.
5 PFEIFFER JANOS, A ves2;p7'émi egybdzflzegye t('J'7*te'netz' névtdm (I630-I950 Pz7i5p()'/eez', kanoizo/ejm; papjzli

(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesi-ac 8), Miinchen I987, 154; MREV IV, CIX.
6 A Movmmeizm Romcm/1 II12ISOdII{ kéitetének megkifl désétXIII. Leé pzipa Ievélben készénte meg, me-

lyet a p1'jsp'0'k tovébbitott a kziptalan felé egyfittal megkészénve a testiiletnek a kiadvény megje1enteté-
séhez nyfijtott teimogatziszit. VE/IL Veszprémi Piispéki Levéltzir, Acta Dioecesana (A/44), 266/I900.
,,Vég1'il magam is megragadom az alkalmat, hogy a fennen becsiilt testiiletnek ez alkalommal fijélag is-
mételt kijszénetemet fejezzem ki azon szives készségért, amellyel nagylelkfi adomzinya eiltal hathatc')—
san hozzeijérulni méltéztatott, hogy e legfijabb kitiintetésben részesiilhettiinld’ Nem keriilt sor
azonban 21 keiptalan ziltal kilziteisba helyezett témogateis teljes ésszegének felhasznélészira. Egy éVVeI ké—
s6bb ugyanis a ,,Vatil<éni okménytér kiadvényaira (Frakn6i)” eléirzinyzott, de fel nem hasznélt 700
koronzit 3 képtalani kényvtér szémeira utalta ki 21 testiilet. VEL Veszprémi Képtalan Magénlevéltéra,
Képtalani iilések jegyzékényvei (C/3), 10. kétet, 1901. februér 16.

7 A képtalan testiileti iilésén elfogadott iinnepélyes formzib-an, jegyzékbnyvben régzftett étiratban
kéiszénte meg a tiszteletpéldényokat a f6p:iszt0r11ak. VEL C/3, IO. kétet, I899. november 13. és I89 9
november 30.: ,,Megyés piispék fir
II—ik kétetével a Képtalannak minden tagjét Iegkézelebb megtisztelvén ezen kegyességéért 21 mellékelt
levélben hélés készbnetfinket nyilvénitottuk. . .”.
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A kiadvziny a 19. szézad Végén megindulé nemzetkézi Vatikéni forrésfeltérzisok
egyik — nemcsak hazénkban — megbecsiilt darabja lett. A szervezett keretek kézbtt
folyé magyar kutataisok 188I—t6l, a Vatikaini levéltér megnyitésétél kezdve azonnal
megindultakf‘ A f01*1‘2’1sfe1t2ir2is meisodik iitemét az jelentette, amikor bé’ évtizeddel
kés6bb a Vatikzini kutatésok szervezésében addig is f6 szerepet bet61t6 Fraknéi Vil-
mos sajzit Vagyonébél telket Véseirolt Rémziban, ahol I894—ben megnyilhatott 21 R6-
mai Magyar Térténeti Intézet. AZ 1’1j intézet 1905—1906—ig a magyar Vatikzini ku-
tatzisok kézpontjévé lett. Az intézményi hzittér biztositészival egyiitt fij koncepciét
dolgoztak ki 21 forrésok feltérészira és kézlésére, amely elképzelés szerint a kutat2i—
sok sfilypontja az éltalénosabb magyar igények helyett mér egy—egy egyhézmegye
Iehetfiség szerinti teljes Vatikzini forrzisénak kézlésére helyezfidiitt. Fraknéi szemé-
Iyes kapcsolatai révén megnyerte a mzir korzibban is b6kez1’inek mutatkozé veszp—
rémi piispélcijt, Hornig Kzirolyt, hogy a lcézépkorban az egyik legnagyobb terfiletfi’
magyarorszégi egyhzizmegye, a veszprémi piispékség okleveles forrzisai kiadzisénak
kéltségeit Vzillalja mag2ira.9

A Monumental Romomcz négy Vaskos, mives kieillitzisii kétetét tizenegy év alatt
jelentette meg Hornig. Az 1896—ban és 1899—ben megjelent e1s6 két kétet szerkesz—
t6je Fraknéi Vilmos, az 1902-ben és 19o7—ben napvilzigot létott harmadik és negye—
dik lcéteteké Lukcsics Jézsef Volt. AZ oklevélteir a Vatikzini Titkos Levéltér doku-
mentumain kiviil més hazai és itailiai levéltzimk anyagébél is meritett. Ennek
eredményeképpen az eredetileg hérom kijtetesre tervezett sorozatot b6V1'teni kel-
Iett, és a negyedik kétetben kiilijn fejezet foglalkozott a korzibbi korszakokbél ki-
maradt oklevelek pétlélagos kijzlésével. A kétetek bevezetéii egyben a Veszprémi
egyhzizmegye kézépkori térténetére Vonatkozé alapveté’ tanulmzinyoknak tekint-
het6k. A mecénés-f6p2’1szt0r ezért nem sajnailta a fziradszigot és a kijltségeket, hogy
a bevezetfiket a negyedik kijtet kiadészival pérhuzamosan kiiléin, egyetlen kijtetbe
bsszegyfijtve jelentesse meg.“ A beVezet6k énzillc’) kétetben téirténfi kiadészinak

8 A forrésfeltérésok e156 iitemében keriilt sor a Momtmenm I/mficaml Hmzgaifiae sorozat ijsszesen nyolc
kbtetének megjelentetésére. A forrzisfeltérés anyagi heitterét addig példzitlan médon, széles kérfi hazai
egyheizi — katolikus fépapi és képtalani — éjsszefogzissal, tiz évre folyésitott, testiiletenként és szemé1yen—
ként ki'116nb6z6 ésszegfi témogatzis biztositotta 189I—ig. A nemzetkézi példzik azonban egy eillandé jelleggel
Rémziban m1'iké')d6 intézmény szervezésének ireinyéba mutattak, amely téjrekvést Végtil 21 Inagyar egyh2i—
zi—akadémiai tfjrténészi férum is inagaiévzi tette. A vatikéni magyar kutatésokra Vonatkozé, a teljesség igé—
nyére t6rekV6 ijsszefoglalzist TUSOR PETER eillitotta éjssze: A wlti/ea'nz' mzlgym" kumtoiso/€761, Arnter Edgeir,
,,Magyar0rsz2ig mint a nyugati keresztény m1’iVel(’)’dés Véd6b2isty:ija.” A Vatikéni Levéltzirnak azok az ok-
iratai, melyek (iseinknek a Keletr6l Euréprit fenyegetéi Veszedelmek ellen kifejtett eréifeszitéseire Vonat—
koznak (Collectanea Vaticana Hungariae I/1), Budapest—Réma 2004, XV—cXVI, XX—XXIX. Jéval révidebb
kutatzistérténeti ésszefoglalzist készitett Erszegi Géza a MREV CD—rom0s kiadzisziban.

9 TUsoR, A wztikzini 77zagym«* /mmtpiso/mil, XXXII—XXXIV. Kovécs Zsigmond Veszprémi piispék (I877-
I887), Hornig el6dje is tzimogatta mzir 3. M07/zumeiztrz Vzlticdmz munkeilatait, évi szzizforintos adomzinyét
hét éven ét folyésftotta. U0., XXV.

1° A gyfijteményes kiadvény célja Lukcsics bevezetéje szerint az Volt, hogy ,,az egyes kéjtetek ma-
gyar bevezetését egyhézmegyéjének minden plébzinizija megkapja.” FRAKNGI VILMOs—LUKcsIcs J6-
ZSEF, A Ve.vzpre’7m' Pz'isp0'kse’g R6mm' O/elevéltzim 1-H/. /ciiteté/aez bevezetév, Budapest 1896-1907, III.
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gondolata mér a korébbi kétetek megjelenésével egy idében megsziilethetett. I898.
mércius 9-én a mésodik kétet nyomdai munkzilatai idején ugyanis a Franklin Tait-
sulat levélben érdeklfidétt az egyh2’1zf6né1, hogy a széban forgé kbtet beVezet6jéb61
is k1'ildjenek—e a piispéknek 250 kiilénlenyomatot. P0zit1'V Vzilaszéban Hornig ki-
fejtette, hogy mind a hérom — ezek szerint ebben az idében még ekkora terjede1-
mfire tervezték a sorozatotl — kétet bevezet6jét a kiadvzinysorozat befejezése utzin
egy kbnyvbe rendezik.“

A M07/zzm¢em‘cira Vonatkozé levéltéri forrésok Hornig sajzitos iigykezelése f01y-
tén e1s6s0rban nem az egyheizmegyei hivatal kézponti iktatzisziba keriiltek, hanem
a piispék sajeit kezelésébe Vonta azokat. A dokumentumok igy jérészt a piispéknek
a Veszprémi Erseki és Ffikziptalani Levéltairban 6rz0tt irathagyatékaiban tal2’1lhat6-
ak meg. A p1'isp0kr6l fennmaradt beszémolék, életrajzok, és az iratokon talzilhaté
kezelési feljegyzések szerint a f6p2iszt0r bizonyos kiemelt iigyeket maga feliigyelt
és intézett, illetve azokat csak Iegkézelebbi munkatérsaival osztotta meg. Rig0r0—
zusségeit, pontos napirendjét élete Végéig megtartotta, a levelekre, megkeresésekre
tébb nyelven is maga irta Veilasz-fogalmazveinyait.'2 Irathagyatékziban tébb csomé
irat maradt fenn 3 Monumenm Romozmz kéteteinek elkészittetésével és kikiildésével
kapcs01at0san,‘3 amely pontosan mutatja, hogy a piispék mennyire szivén Viselte a
kiadvénysorozat sorszit és maga jeléjlte ki 21 kéjtetekbéil részes1'il6k kérét.

AZ oklevélteir kiadeiszival kapcsolatosan fellelhetfi dokumentumok alapjein tehe—
t6 legfontosabb megéllapités, hogy a mecén2is—f6pap az anyagi tzimogatzison tfil
gondosan megvélogatta a M0numenm1)a11 k0zrem1’ik0d6 személyek kéjrét. Hornig
Kziroly maga is érdekl0’d0tt a térténelem irént, e1‘1‘6l tantiskodik példziul egykori
hires e16dje, Padzinyi Bird Meirton piispéjk ziltala kiadott Napl6ja,14 illetve a hagya—
tékeiban fellelhetéi sajeit ttirténeti Vonatkozésfi jegyzetei.15 Meir kézvetlen p1'isp0k—

” VEL Hagyatékok, Hornig Kairoly hagyatéka (H/Hornig), 79/x0. A bevezetékben a két szerkeszté’
ésszezillitotta 21 Veszprémi egyhézmegye térténetét a kezdetektfil I526—ig, illetve olyan résztanulmzinyokat
kézéltek, mint a Boldog Margit szentté avatzisi processzuséban felvett tanfilcihallgatési jegyz6k0nyV, 21 psi-
pai adékivetéssel pzirhuzamosan a XIV. szeizadi pzipai tizedszedfik feljegyzéseinek fijrakézlése, a rémai
Curia mfi kédése,a bficsfiengedélyelc kiadési gyakorlata, illetve a Veszprémi piispékbknek a forrésok
alapjein javftott névjegyzéke.

‘2 PFEIFFER, A veszp7'e'mz' egy/yzizmegye ti)'7"té72eti névtcim I630—I950, 27; illetve HUCHTHAUSEN LAJOs,
Bilingé7‘ezé.s‘e/e. Tiirténetek at -veszp-rémi egy/azizmegye XX. szézadi életélzfil (A Veszprémi egyhézmegye m1’1lt—
jzibéi 21),Veszprém 2009, I8.

13 VEL H/Hornig 3. és 7., tovzibbé 77-81. kéteg.
14 HORNIG KAROLY Pcldtifl 1' Biré Mzirton 7m [6711 Vesz rém I 0 .> J’ J a P 9 3
‘5 HERMANN ISTVAN, Homig Kcim/y és a veszp7"émi pz7i.vpi)'/eség 7/67/mi 0/elevéltzim, Studia Wesprimien—

sia 6 (2004) 117-120, 118. Nem Volt egyébként szokatlan a korban, hogy egyhéziak térténészi, t0rté—
netiréi munkékat Végeztek. Hornig el6tt sem lehetett ismeretlen :12 21 Fraknéi Viimos, aki a magyar
Vatikéni kutatzisok ineginditéseiban szerVez6 és 11tt0r6 szerepet Vzillalt.
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el6dje, Kovacs Zsigmond is tamogatta a rémai forrasfeltarast, igy kijelentheté’,
hogy Hornig tulajdonképpen megéirékélte e16djét6l a Rémaban folyé térténészi
1111111112111 ,,szemme1 tartasi jogat”, n0ha azokat jéval nagyobb mértékben tamogatta
Kovacsnal.

Fraknéi Vi11n0s‘5 és Hornig Karoly szamara kéilcsénésen gyi'111101cs0z6 Volt a
forrasfeltaré Vallalkozas. E16bbi nagyvonahi mecénzist talalt a Veszprérni f6paszt0r
személyében, utébbi pedig egyhazmegyéje mfi ltjanakfeltarasahoz olyan szakem-
bert, amelynél alkalmasabb személyt nehéz lett Volna talalni. Fraknéi lett a R677/mi
Oklevélt/Zr elsé’ két kétetének szerkesztfije, és a bevezet6 tanuimanyok is az 6 191121-
bél szarmaznak. Késfibb a harmadikmegyedik kétet munkalatainak is ,,i1‘any1't0ja”
maradt.‘7 Neve, ahogy a Vatikani kutatasokkal, figy a Mommeem‘/z R0/mm/2 révén
Veszprémmel is elvalaszthatatlanul ésszefonédott.

A harmadik k0tett6l kezd6d6en Lukcsics Jézsef (1875-1937) Veszprémi egyhaz-
megyés pap szerkesztette a s0r0zat0t. Lukcsics papi palyafutasat Hornig tamogatasa
révén kezdte.“ Az Augustine:/mban tanulhatott, ahol d0kt0ri fokozatot szerzett. Bé—
csi tartézkodasa alatt f6paszt0ra tijbbszér is hozzajarult tanulmanyai k6ltségeihez.19
Hazatérését k0Vet6en révid hittanari mfi kédésutan Hornig kijltségén négy évig
Rémaban, a Magyar Térténeti Intézetben kutatott és dolgozott. Ezen id6szak
alatt allitotta éssze és készitette e16 kiadasra a Mom/mem‘/z Rom/ma harmadik k0te-
tét. Kézben 1903 nyarzin itthoni tartézkodasa alatt rendezte a kaptalan levéltaratf“
A rémai intézet id0’k0zbeni bezarasa 1111111 k1'il0nb6z6 italiai levéltarakban kutatott,
majd a budapesti egyetem egyhaztérténelem tanara Iett. 1922-t0’1 egyetemi tamar-
saga mellett Veszprémi kanonokka nevezte ki Rott Nandor piispéik; kés6bb egy—
hzizmegyei f6tanfel1'igye16, somogyi f6esperes és a kaptalani javak dékanja lett.“
A R6771/ti O/elevéltei/‘ harmadik és negyedik kéjteténelz anyagat tehat Lukcsics 11111’-
t0tta 0ssze, részben Vatikani, részben pedig mas levéltarakban folytatott kutatasai
alapjan. Az ut01s0 két kétet sfilypontja a 15-16. szazadra esik, amely korszakrél
egyébként is szamos tanulmanyt jelentetett meg.“ Mint e kétetek ijsszeeillitéja, a
beVezet6 tanulmanyok szerzfijét is személyében tisztelhetjiik.

'6 Fraknéi életpalyajanak ismertetése 9921119 munkat igényelne, igy erre e sorokban nem tériink ki.
Cimzetes piispékként lényegében Hornig p1'isp0kkel- biborossa utébbit csak 1912—ben emelte a papa -
kézel egyenrangfi fellé Valt. VICZIAN JANOS, Fm/méi Vilmos, Magyar Katolikus Lexikon, Budapest
1993-2010, III, 790. Eletére b0’Vebben: BERZEVICZY ALBERT, Fmknéi Vilma: emle’/eezete (felolvastatott
az Akadémia 1927. majus 8—an tartott iinnepi iilésén), Budapest 1927.

17 MREV IV, CXII.
18 Egy anekdota szerint egy k0csi1’1t alkalmaval a piispbk Fraknéival egyiitt déntétt a fiatal papn0-

Vendék sorsaréi. HUCHTHAUSEN, Bz'lz'nge‘I"ezése/e, 15.
19 Pe’1daiulVEL A/44, 426/1896; 119. 1392/1898; u0. 2032/1899.
2° VBL C/1, 10. kétet, 1903. szeptember 26.
2‘ PFEIFFER, A veszp/*é77zi egy/J/izmegye t0‘/‘te'/zeti névtzim I630-I950, 154-155.
22 LUKCSICS ]0zsEF, K(')'zép/eori p/ipc/1' /zdé/e()'n_vve/e, Veszprém 1908; Series episcopo/‘um I/e.cp/‘imiensiz/m

e documemis correct/1, Budapest 1907; Us/61']/inos U€SZp7”é77Zi pz'isp('J'/e Zsigmrmd kiwily diplom/zt/ij/z, Veszprem
1908; LUKcs1cs _]0zsEF, A veszp/'e’mz' /c/ipt//l/m 51 XVI. sz/iz//db/m, Veszprém 1908.



162 KARLINSZKY BALAZS

Hornig K2’1roly, Fraknéi Vilmos és Lukcsics Jézsef neve mellett — 21 f0rr2'1ski—
advziny k6zrem1'ik('3d6i kézétt - meg kell emliteni még 21 megyés piispék k('5zvet-
len munk21t2’1rs2’1t, Pallay Miklés Veszprémi egyhézmegyés papot is. Pallay Miklés
(1868-1948) felvidéki szérmazzisfi teolégust 21 bécsi Augustineumban folytatott t21nul—
rnzinyai utén 1894 szeptemberében szentelte pappzi f6p2’1sztora, s még ugyanebben az
évben Rérneiba kiildte. Itt a Magyar Térténeti Intézet elsé’ tagjaként a Veszprémi
egyhézmegye térténetét feldolgozé, 21 piispék ,,k6ltségén Iétesitendé’ nagyszabésfi
kiadveiny szerkesztésében” mfikédétt k('jzre.‘3 A Monumental elsé’ és mzisodik k6teté-
nek el6szaV21 szerint Pallay lett Fraknéi segitsége az oklevelek 1e1'r2is2ib21n és azok
6ssze0lV21s2is2iban.24 Rémébél hazatérve tovébbra is Hornig kézvetlen munkatérsa
rnaradt, piispéki szertartéként és kényvtzirosként dolgozott 21 Veszpré111ip1"1sp6ki21u-
lziban. F6p2'1sztora a kiprébzilt ifjfi Pallayt kiildte 1898—ban a Fraknéi 2’1lt21l kezdemé—
nyezett budapesti kényvtéros képzésre.‘5

A Hornig—hagyatél<ban fennmaradt kezelési utas1’t2’1s0k alapjain Pallay 212 elsé’
kétet kéziraténak 1896-05 nyomdéba kefiilését k6Vet6en Va1ész1'n1'1’s1'thet6en, de
1897—ben m2ir biztosan hazatért 212 Créjk Veirosbél 21 piispéik udvaréba. Otthon,
Veszprémben is dokumentélhaté a Rémczi 0/elevéltoir e1s6 két ktitetével kapcsolatos
tevékenysége. A2 6 feladata volt 21 beérkezéi, 21 kiadvényra Vonatkozé kérelmek és
k6sz('5n61eVelek kezelése, illetve 21 ki21dv2i11y0k exkluziv kérben, postai 1’1t011 t6rté-
116 terjesztése piispéke fitmutatésa alapjén és cimlistzija szerint. A korabeli postai Vi-
szonyokra V2116 tekintettel naponta két kéjtetet kiildhetett ki. Figyelembe Véve 21
postézott kiildemények szeimzit, az expedizilzis folyamata hénapokat Vett igénybe.”
A tehetséges és még mindig fiatal Pallay 190o—ban t2’1bori lelkészi cimet nyert,
1915-ben héborfis kitiintetést kapott, majd egyhézmegyéjén k1’V1'i1, Erselqfi jvérra
Vonult nyugalomba, ahol h2112i12iig é1t.27 Tébori lelkészi kinevezésével egy id6be11
Lukcsics Jézsef Vette 2it Pallay korébbi helyét R6m2ib2111, R21d21 Istvzin (1854-1927)
kanonokzg pedig a kétetekkel kapcsolatos adminisztrativ munkzit Veszprémben.

23 Sz2iz21d0k 28 (I894) 861. A Fr21knéi—ViH21 21n11yir21 Iij Volt még ekkor 21 hfr21d2is szerint, hogy
Fraknéinak és Pallaynak ideiglenesen ki kellett k6lté')zni1'jk az ép1'iletb6l, mivel egészségtelenfil Vizesek
Voltak annak falai. Rémziba kiildésér6l még: VEL A/44. 1599/1894.

24 MREV I, LXXV. 1. sk. jegyzet, idézi még Katholikus Szemle 10 (1896) 862; flletve MREV H, LXX.
Lukcsics 21 harmadik kétet e16sz21V2'1baI1 is készéinetet mondott még‘ Pallaynak 21 kézremfikédésért. Ez 21z0n—
ban, figyelembe Véve, hogy utébbi ekkor mér folyamatosan Veszprémben tartézkodott, csak 21 Veszprémi
piispéki és kziptalani Ievéltérakban fellelheté’ oklevelekkel kapcsolatos segédkezés lehetett. U0., HI, CXXIV.

25 VEL A/44. 1714/1898.
26 ,,Eze11 hozzém beérkezett, s 212 azokra vélaszul frt levelek Pallaynak adandék zit. Pallay, régebbi uta-

sitzisom szerint az 2i1t21l21m frt adresszek szerint kifldi e1 21 pakkokat, eltévén 21 Vevényeket. H21 Véletleniil
egyik-n12’1sil< helyre meir elment Volna a kiildemény, akkor a megfelel61eVél természetesen Visszatartatik.
J6 lesz mindennap legfellebb kett6t kiildeni, nehogy 21 postzin Zavar essék. HK [Hornig K2'1r01y]” VEL
H/Hornig 80/97; illetve HERMANN, Homig Kai?/'0ly és a veszprémi piisj)b7ese’g 2677242’ 0/elevélnim, 120.

27 PFEIFFER, A veszprémi egy/yrizmegye térténeti névt/27*/I 1630-1950, 812-813.
28 U0., 179-180. Aulistaként 1883—té1 dolgozott 21 Veszprémi piispéki hivatalban el6sz6r levéltsirosként

és iktatéként, 1890-t6l piispéki titkzirként, 1891—t61szentszékiiilnékként, 1898—t61irodaigazgatéként.
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A Monumenm Romomoz kiadasaban egy eddig ismeretlen személy k0zrem1’ik0dé-
sér6ltudés1’tanak a kiadvanyrél a Magyar Sionban megjelent recenziék. A Liberius
altal szignalt kritika szerint az elsé’ és a masodik kétethez frt, Fraknéi Vilmos altal
jegyzett magyar nyelvfi beVezet6ket Rosty Kalman jezsuita szerzetes—tanar f0rdi—
totta 1atinra.29 A kiadvany évatlan 01Vas0ja a magyar nyelvfi e10’sz0ban nem, csak a
Iatin nyelvfi szévegnél bukkanhat Rosty nevére. Az e1s6 és masodik kéitetek Iatin
elészavanak Végén, Vagyis azokban, amelyeket Fraknéi szerkesztett, a forditas sz6—
Veggondozasi munkai kapcsan emliti meg (it a szerkeszt6.3° Kettejiik ismeretsége
nem Volt uj keletfi: Rosty — P01 Antal mellett — ta1‘sszerkeszt6ként mar korabban is
k6zrem1'ik0d0tt a M0fi ZtWl€ fl tdI/czticdmz Hungmriae els6 s01'0zata masodik kétetének
kiadasabanfi‘ Rosty Kzilman (1832-1905) felvidéki Csaladbél szarmazott, fiatalon
részt Vett a szabadsagharcban, majd 1853—ban lépett be a jezsuita rendbe, amelynek
kalocsai rendhazaban és gimnaziumaban 1865-161 halalaig magyartanarként d0lg0-
zott, illetve a gimnazium Kisebb és Nagyobb Maria—K0ngregaci0janak el01j2'1r0ja-
ként tevékenykedett. Irodalmi munkassaga mellett — Szépirodalmi Kért szerve—
zett, tébb szinpadi mfivet irt, amelyet a gimneizium diaksziga mutatott be — idegen
nyelvfi mfiforditasai is ismertek V0ltak.32

A kiadvzinysorozat megjelenésével, kéjtésével és tipografiajzivai is Hornig b6kez1’1’-
ségét, a k0zrem1'1’k6d0’k gondos megvalasztasat dicsérte. A piispéik a Iegnagyobb ma-
gyarorszagi kiadét, a budapesti Franklin Tarsulatot bizta meg a nyomdai munkalatok
elvégzésével. A Monumental boritéjanak tervezésével pedig Gottermayer k6nyVk0t6-
mestert. Gottermayer Nandor (1852—1924)33 személyének kivzilasztasaban Hornig igye-
kezett a szakma legjobbjat megnyerni, aki a korszak jeles, ha nem a legkivalébb k('5nyV—
kété’ mesterembere Volt. A kiadvany megtervezésében a piispéik is tevékeny részt Vallalt

29 I. k0tet: Magyar Sion 10 (1896) 687; II. kétet: Magyar Sion 13 (1899) 871.
3° ,,Sz‘yl0 lmfino examvzf’ — MREV I, LXVI1; illetve ,,pV0e7m'zmt /90c [tltinis liz‘2fe7'is” — MREV H,

XXXVIII (iabjegyzet).
3‘ Acm legationis cardimzlis Gentilis. Gemfilis Iiiboma/e magmifoifszdgi Mvetyégének 0/eimtai 1307-1311

(MVH 1/2), ed. ANTAL P0R-LAszL() FEJERPATAKY, Budapest 1885. Az ujabb bibliografiai leirzisokban
Rosty neve nem szerepel, de a Pallas Nag)/lexi/eonban meg igen.

32 SZINNYEI ]c’>zsE1=, A/[a_g_)/M‘ 2'7/'6/e élete és mun/eéz' XI, Budapest 1906, 1201-1204. TéTH MIKSA (szerl<.),
A /mlocmi /eollégium (itven éve, Kalocsa I910, 88-101. Sem utébbi gimnaziumi értesitéiben, sem az ir0da1—
mi niunkassagat feldolgozé kiadvzinyban nincs emlités ugyanakkor a Monumenniban térténé’ k0zre-
m1'ik0désé1‘é'1. TIMAR KALMAN, Rosty Koilmriiz S] élete és mz2'f07*ditzi5zzi, Kalocsa 1932. (A nehézkesen
feIle1het6 kiadvany beszerzéséért készénet illeti Lakatos Andort, a Kalocsai Féegyhazmegyei Level-
tar igazgatéjat.)

33 A pesti szarinazasu szakember utt0r6 szerepet t0lt0tt be a hazai kényvkétészet gépesitésében,
de olyan reprezentativ kiadvanyok, mint példeiul a Palms Nagvlexi/con, boritéinak tervezését is Vallalta.
GALL1 KATALIN, A /efiiizyv r67/'ténete. II: I500—t6l (I 20. szzizcld /e(')'zepéz'g, Budapest 2005. ROVid nekroiégja:
Aiagyar Kényvszemle 47 (1924) 149-150.
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és ktizremfikédétt a boritén szerepléi illusztrzicié kiveilaszteiséban is. A k611yVk6t6 2'11-
tal a piispéjknek kiildétt, a kétet dombornyomésos boritéjén szereplé’ cimerterv bal-
oldali pajzsén eredetileg a magyar kézépcimer volt léthaté, a kétetekre azonban a mzir
korona nélkiiii magyar kiscimer kerfilt. A fennmaradt tervezethez képest ugyan—
csak elmaradt a piispéksiiveg a161iangya1fej—ébrézolés is.34 A cimerébraizolésokat te-
kintve a Veszprémi Monztmentd boritéjzin a korébbi Momzmenm Voztzmmz Hungomkze
sorozathoz képest — amelyek boritéjzit egyébként szintén maga Gottermayer készi—
tette — a cimerek ellentétes elrendezés1’iek, a b6rk6téses péidényok pedig gazdagabb
arany0zés1'1al< lettek. Gottermayer ajénlotta tovébbzi Hornignak a borité ny0mé—
lemezeinek Véséséhez a bécsi E. 8: H. Sch1"1ssler’s céget, s ugyancsak 6 tartotta a kap-
Csolatot a Végiil Lipcsében késziilé’ nyomélemezekkel kapcsol-at0san.35 A Végered—
mény a Monumental Vozticczmz Hungmmehoz kieillitzisziban is mélté kiadvénysorozat
megsziiletése lett.

A kiadvziny kényvzirusi forgalomba nem keriilt. Hornig, Fraknéival egyeztet-
Ve, maga Vzilogatta meg az egyes példényokbél részes1'i16k k<'5rét.36 A térténész
Fraknéi a piispfjknél nagyobb ismeretségi kérrel rendelkezett arra vonatkozéan,
kik lehetnek azok, akiknek okvetleniil részesiilniiik érdemes az 1’1j forréskiadVé11y-
bél, kiiléjnijsen abban a tekintetben, hogy a ,,l<:<')'teles” tiszteletpéldzinyokon kiviil a
kiadvényt valéban hasznzilék is hozzéjussanak a mfihéz. Fraknéi az elsé’ kétet kap-
cszin ésszesen 107 példény szétkiildésére tett javaslatot, beleértve ebbe magé11sze—
mélyeket és intézményeket is.37 A kétetek Végleges példzinyszéma a fennmaradt
szémlék alapjzin pontosan meghatzirozhaté. A bevezetésekbéil késziiit k1'i16111enyo—
matok széma, mint leittuk, 250-16 tehet6. A sorozat e1s6 kétetének szétk1'i1désér6i
Gottermayer k('5nyVk('5tészetén késziilt ésszegzés szerint 298 + 2 pergamenbe k6-
tétt példziny kész1'i1t.38 A mésodik kétettel megajilndékozottak listéja 299 kétetet
tartalmaz.39 A harmadik kéitet expedizilziszilfil fennmaradt, 1908. januzir 27—ei jegy—
zék szerint ésszesen ismét csak 298 kétetet kiildtek addig az érdekelteknek/W
Ugyanez a szémadat olvashaté Gottermayer k6nyVk6tésr6l kieillitott nem sokkal
kés6bbi szémlzijain, amelyen toveibbi két diszes, feltételezhetéien az els6 kéitethez
hasonléan pergamenbe kijtbtt példziny is szerepel, amellyel egyiitt éppen 300 be-
kététt példzinyt kapunk a negyedik kétetre Vonatkozélagfl ‘

A kétetekkel megajaindékozottak kézbtt hazai és kiilféldi, Vilégi és egyhézi sze—
rnélyeket és intézrnényeket egyarzint talélunk. A harmadik kijtet postzizziszirél fenn-

34 VEL H/Hornig 79/9. Hivatkozzis nélkiilz HERMANN ISTVAN, Homig Koimly 65 at veszprémi pz'i.r—
pbkség 7*0'77mz' 0/elevéltzim, Studia Wespriiniensia 6 (2004) 118.

35 VEL H/Hornig 79/8 és uo. 79/12.
36 HERMANN, Howzzg Kriroly és 11 veszprémi piispiikség rémzzi 0/elevélt/im, 118-119.
37 VEL H/Hornig 78/4 8.
38 VEL H/Hornig 78/4. 9.
39 VEL H/Hornig 78/58.
4° VEL H/Hornig 3. ,,]egyzék a Monumental expedi2’1l2is2ir6l” 21.
4‘ VEL A/44, 1478/1908.
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maradt jegyzék szerint a cimzettek kéziil kieme1end6 az uralkodé Ferenc Jézsef,
illetve a Habsburg—csaléd tébb tagja. Az egyhzizi cimzettek felsorolésziban megtalél-
haté tébbek 1<:0z0tt Vaszary K0105 hercegprimés, Csernoch Jénos — a kés6bbi kal0-
csai majd esztergomi érsek — mint esztergomi kanonok és rajta keresztiil az eszterg0—
mi képtalan, tovzibbzi a Veszprémi kziptalan tagjai. A Vilzigiak kéziil az intézrnényeket
is tbbbnyire személyeken keresztiil emlitik; a hazai térténésztzirsadalom Valamennyi
jeles képviselfije legalébb kézvetve kapott egy—egy példzinyt, igy tébbek k0z0tt Al-
désy Antal, Csainki Dezsé’, Fejérpataky Lziszlé, Hajnik Imre, Karécsonyi Jénos,
Marczali Henrik, Ortvay Tivadar, Schénherr Gyula stb. A kiilféldre keriilt pé1d2i—
nyok az itéliaiak Inellett olyan tudoményos kézpontokba jutottak, mint 3 bécsi Hof-
zma’ Smcztsbil7liot/ye/e, a freiburgi, gbttingeni, innsbrucki, regensburgi és tiibingeni
egyetemek kényvtérai, illetve a briisszeli Société ales Bollomdistes. A kontinensen kiviil
az amerikai Indiana éllarnbeli Szt. Meinrad apzitszig is részesiilt egy péld2’1nyban.42

A fennrnaradt expedizilzisi jegyzékeket tébb okbél 6rizték meg. Hornig I112/11‘ az
e1s6 kijtet szétkiildésével kapcsolatban utasitotta Pallayt, majd ke’s6bb Radét, hogy
gyfijtse a visszaérkezé’ k6sz6n0'leVeleket.43 A kézenfekvé’ 0k0k0n t1’1l— a két jegyzék
ugyanis a nevek mellett a feladék cimét is tartalmazta — a koreibban megaj2indék0z0t-
tak a mecéneis-piispéknek cimzett Veilaszaik szerint maradtak benn, estek ki, Vagy
keriiltek be a kés6bbi k0tetekb6lrészes1'il6k kérébe. Hornig a neki cimzett készéné’
s0r0k stilusa alapjzin egyenként dijntéjtt e1‘r6l. Holub Jézsef példéul igy keriilhetett
be utélag a megajéndékozottak reprezentativ sorziba és juthatott a sorozatbél egy sa-
jét példényhoz. Hornig tisztéban Volt 21 levéltérosnak a zalai monogrzifia e1ke’sz1’te’sé-
hez kapcsolédé kutateisaival, mivel azokat korzibban maga is tzimogatta a piisptiki le-
Véltzir Holub részére térténé’ megnyitéséval, igy most alzizatos kérelme utein nem
létta akadélyét annak, hogy a sorozat l<0teteib616 is re’szes1'ilj0n.44

Cserék révén a piispéki kényvtair ritkaszigokkal is gyarapodhatott. Berthold Bret-
holz briinni levéltziros 1905. januzir 2-gin kelt levelében kérelmezte a piispéiknéi, hogy in-
tézménye is részesiiljén a sorozatbél. Cserébe az ziltala szerkesztett morvaorszzigi f0rr2is—
kiadVény—s0r0zat0t, a Codex Dzplomaticzzs et Epistolomk Moveozvzzze sorozatot ajeinlotta fel.
Hornig felismerte, hogy a cserével kényvtzira pératlanul értékes kiadv2’1nyh0zjuthat.]a-
nuzir 20—2in Bretholz mér k6sz0n61eVeIe't vetette papfrra a s01‘0zat megk1'ildéséé1't.45

A kétetek nem egységes n1in6ségben késziiltek. A praktikus okok mellett — a k1'il—
féldre térténé’ postzizzis esetében a ki'11<'5nb0z6 n1in6se’g1’i kiadvzinyok 2600 és 4000
gramm k0'z0'tti t'01negét46 is figyelembe kellett Venni — haszneiihatészigi és reprezentativ

42 A Frakn0i—féle jegyzék szerinti 107 személybéil Vélhetéen kétharmada hasznélhatta is a k0tete-
ket, a maradék egyharmad tehette azt ,,0lVasatlanul a kényvespolcra.” HERMANN, Homig, II9.

43 Pailaynakz VEL H/Hornig 80/89; Radénak: VEL H/Hornig 7.
44 VEL H/Hornig 78/3. De k0sz0n6leVele eredményeképp keriilt be 21 IV. kétetbfil részes1'i10'k k0-

rébe Dr. Ten1esVéri]én0s szaniosfijvéri gimnéziumi tanzir is. VEL H/Hornig 78/43.
45 VEL H/Hornig 78/31. és 33. A morvaorszzigi Codex ma is megtaleilhaté a Veszprémi Erseki K0nyV—

térban, jelzete: VEK 8005-8020.
46 VEL H/Hornig 78/22.
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szempontok is érvényasiiltek. Qsszesen hatféle kiadvany késziilt az egyes kétetekbfflz
kénnyebb, velin papirra nyomott ffizétt vagy félb6r kétéssel, illetve nehezebb ,,h0Ilan-
di” papirra nyomott ffizétt, félb6r és egészb6r kétéssel, tovabba a sorozat minden tagja-
bél két—két kétet hollandi papiron pergamen k6tésse1.47 A kiilféldi tudomanyos intéz—
rnények (és a kiadvanyba vélhetéen nem tekint6 politikusok) Velinpapiros ffizétt
példanyt kaptak. Itt a témegre Vonatkozé megfontolasok mellett bizonyara figyele1n—
be Vették azt is, hogy ezek az intézmények sajat kényvkétészettel is rendelkezhettek.
A hollandi papirra nyomott példanyok a restauratori szakvélemény szerint egyedi, a
bfirkbtéses boritékon talalhaté kett6s Cimert imitalé egyedi Vizjeles papirra késziilhet—
tek, amelynek eléallitasa igen jelent6s tétel lehetett a kiadvany ésszkéltségvetésében.
A hazai tiirténészek, a recenziét készité’ folyéiratok és az esztergomi kaptalan tagjai
ffizétt kétésfi hollandi példanyokat kaptak; a Veszprémi kaptalan tagjai fé1b61' kétésfi
hollandi kéteteket. A legdiszesebb lciallitasti, hollandi papirra nyomott, egészbfir l<6té-
s1’1’ kényveket az egyes egyhazmegyék eléljaréinak k1'iIdték.48

Az elkészfilt k<'3tetek1‘6l a hiradas megszervezése két szalon futott. Kézenfekvéi
megoldasnak szamitott a veszprémi Egyhazmegyei Nyomda altal kiadott Veszpré-
mi Hirlap hasabjain téirténéi beszamolék l<6zt'>1tetése.49 A2 orszagos (szak)sajt6ban
t6rtén6 ismertetésekréil Hornig tiszteletpéldanyok kiildésével g0ndoskodott.5°
A Szcizado/e, az orszag vezet6 térténeti szakfolyéirata mar a kéitetek megjelenése
e16tt beszamolt a Rémai Magyar Térténeti Intézetben folyé Veszprémi forrasfeltaré
munkarél, azonban recenziét el6sz('jr csak a masodik kétet megjelenésekor kijzijlt a
folyéirat, igaz, ekkor mindkét addig megjelent kétetet méltatta Aldasy A11ta1rece11-
zens.5‘ Valamennyi féjllelt kritika elismerfien szélt a kiadvanysorozat jelentéiségérfil,
kiemelve a tudomanyos l<;6zrem1’1’k6d6k, elséisorban Fraknéi és Lukcsics teljesitmé-
nyét, de egyetlen iras sem gy6zte eléggé kiemelni a mecénas megyéspiispijlcét azért
az anyagi tamogatasért, amelyet a kétet diszes kiallitasa és tipografiaja dicsér.52

47 A papir— és kétéstipusok kéizétti tajékozédasban Koncz Pal (Laczké Dezséi Mfl zeum)és Mér0—
cza Eszter (Veszprém Megyei Levéltar) Volt segftségemre, amelyet ezfiton is készbnék nekik.

48 VEL H/Hornig 3. ,,Jegyzék a Monumenta eXpedi2’11asarc')l” 17-21.
49 A hetilapban részleteiben a Veszprémi kéjzéjnség el6szé')r 1896. aprilis 5—én, a Fraknéi els6 k('3tet—

hez 1’rt bevezetéjében szereplé’ Boldog Margit tanfikihallgatasi jegyzékényvének tizenegy részes k('jz1é—
séb61 értesiilt a kiadvanyrél. Veszprémi Hfrlap 4 (1896) 14. szam (els6 kéjzlés) — Veszprémi Hirlap 4
(189 6) 25. szam. A tovabbi kétetekréil megjelent hiradasok a kévetkezék. A masodik kétetrél: Veszpré—
mi Hirlap 7 (189 9) 44. és 45. szam; a har1I1adikrélVeszpré1niHfrlap 11 (1903) 20. Strausz Anta1karkap—
Ian Valédi recenziénak tekintheté’ irasa uo. 22- 24.. szam; a negyedik kbtetrél szélé hétrészes ismertetés
Veszprémi Hirlap 16 (1908) 19-25. szam.

5° VEL H/Hornig 3. ,,Jegyzék a Monumenta expedialasarél” 9. A harmadik l<t')tetr6l fennmaradt
lista szerint 1-1 példanyt kapott ismertetés céljabél a Budapesti Hirlap, a Budapester Tagesblatt, 21 Ha-
zank, a Magyar Allam, az Alkotmziny, a Religio, a Pester Lloyd, a Katholikus Szemle, a Magyar S1011
és a Szazadok.

5‘ Szazadok 33 (1899) 921-924.
52 ,,A mfi kiilsé’ kiallftasa a munka monumentalis értékének megfeleléien fényes, elegans... ()-

r6mt6l aradé Iélekkel fldvézéljiik Baré Hornig Karoly Veszprémi piispéknek magyar féipapra Vallé
aldozatkészségét. . .” Katholikus Szemle 10 (1896) 863. A laudaciék mellett egyediil Karacsonyi Janos
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A Veszp1'é7m' Piispbkség Rémozi 0/elevéltoim maradandé értékfi alkotzisa lett
nemcsak a Veszprémi egyhézmegyének, hanem a hazai tudoményos kutat6-
munkénak is. A sorozat létrejéttében megkeriilhetetlen szerepet jzitszott Hor-
nig Kziroly Veszprémi piispijk, aki anyagi tzimogatzisa mellett személyesen is
nyomon kévette a kiadvény sorszit, szélt bele akzir olyan kis részletekbe is, mint
a boritén szereplé’ cimerkép eibréja. Személyesen Vélogatta tovzibbzi meg munka—
tzirsait is, akiknek személyében a korszak Iegkivélébb szakembereit tiszteIhet-
jiik; a nekik nyfijtott anyagi témogatzis (Lukcsics és Pallay esetében), illetve a
rész1'ik1‘e szélé felkérés (Fraknéi és Gottermayer kivzilasztzisa) 21 mecénzis f6-
psisztor kériiltekintését, igényességét tanfisftja.

2. HORVATH ]ézsEF Es KORMENDY JOZSEF
VATIKANI KUTATASAI

Hosszabb sziinet utzin két élete alkonyein jeiré Veszprémi egyhézmegyés pap Vette
fel a Lukcsics Jézsef eiltal elejtett Vatikéni kutatzisok fonalét. Horveith Jézsef v6r6s—
berényi plébeinos, piispéki k6nyVt2iros53 és Kérmendy Jézsef fels66rsi prépost, p1'is—
péki leVéltér0s54 mér tfil Voltak életiik hetvenedik évén, amikor a Vatikzini kutatési
lehetfiség megadatott szzimukra. A két tudés pap 1982-1984 kézétt két—két izben,
ésszesen négy szemeszteren keresztiil kutathatott a Vatikzini levélteirban. Lukcsics
Jézsefhez hasonléan nem csak egyhzizmegyéjiik téirténetével kapcsolatban ,,b1’1Vér—
kodtak”, hanem a 16. szézadi magyar Vonatkozésfi anyag szisztematikus adatfelt2'1-
rését Végezték. Nem 212 6 hibeijuk, hogy a Veszprémi Erseki és F6k2’1ptalani LeVél-
tzirba keriilt irathagyatékukban kutatzisaik eredményeképpen mikrofilm tekercsek
és Xer0X—m2is01at0k vzirnak jérészt érintetlen zillapotban 21 hasznositésra.

fogalmazott meg Valédi kritikzit a kiadvénysorozatrél. A recenzens ,,cs0d2i1k0z2is;inal<” adott hangot
21 mzisodik kétet kapcsén, hogy abban a szerkeszt6 kell6 mérlegelés nélkiil vett zit és kéizijlt fljra zilli-
télagos veszprémi egyhézmegyei szerzeteshézakkal kapcsolatos kimutatzisokat, illetve a Somogy
megye feletti egyhzizi joghatéségot tévesen, Pa11n0nl121ln12inak tulajdonftotta. Katholikus Szemle I4
(1900) 84-85.

53 Horvzith Jézsef (1909-1985): Vérésberényben I973—tc')l plébzinoshelyettesként, majd taneicsadé
plébénosként n11’iké')d6tt. 1974-t6l piispéjki és kaiptalani kényvtzirosként dolgozott a Veszprémi piispéki
auléban. Térténetiréi munkésséga keretében feldolgozta tébb zillomzishelye, igy Nagyvzizsony, K2ipta—
lantéti és Vérésberény mfi ltjét.Kézrenfi ikédéttaz 1975-65, 212 egyhézmegye és az egyes plébénizilc t('5r-
ténetét is feldolgozé egyhzizmegyei névteirat megalkoté egyheizmegyei térténeti munkakézésség
nlunkzijéban. PFEIFFER, A veszp1*é772i egy/%iz7negye tdrténeti ne"vnim I630-1950, 522-523.

54 Kérmendy Jézsef (191I—2o05): Utolsé plébzinosi éllomaishelyén, Fels66rs('5n 1961—t61 kezd6d6-
en kézel négy évtizedet téltétt el, I98o—tél cimzetes fels66rsi prépost lett. I972-t61p1‘iSpC.)ki levéltziros,
I 974—t61 piispéki és képtalani levéltzirigazgatc’) Volt haléléig. Erdekl6dése korain a t('5rténelem felé for-
dult: doktori értekezésében Volkra Otté Jénos veszprémi piispék életét dolgozta fel I938—ban. Tébb
helytbrténeti Vonatkozésfi irzisa, a piispijki levélteir anyagzit feldolgozé tanulmzinya jelent meg. PFEI—
FFER, A veszpréflzi egy/uizmegye ti)'1"te'12eti névtzim I630-1950, 642; HERMANN, K027/zendy}’6zsef [nekrolég],
Levéltéri Szemle 55 (2005) 4, 96-97.
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I//A két id6s kutaté jé kapcsolatot apolt egymassal. Mindketten bo evtizede tagjai
voltak az egyhazmegyei Egyhaztérténeti Munkakézésségnek, kényvtarosként és
levéltarosként egymas mellett dolgoztak a veszprémi piispbki aulaban. Egyrészt
tehat napi munkakapcsolatban alltak, masrészt plébaniaik kéizelsége folytan szom—
szédok is Voltak, igy a masik rémai tartézkodasa idején gondot tudtak Viselni az
otthon maradt hivekre és a plébaniahivatal mfikédésére.

Kutatasaikat a Magyar Piispéki Kar féléves észténdijai keretében, a rémai Pa-
pai Magyar Intézet tamogatasaval végezték. Horvath Jézsef 1982 és 1984 tavaszan,
mfg Kérmendy Jézsef 1982 és 1983 (iszén tartézkodott R6maban.55 Horvath elsé’
észténdija alkalmaval f6leg a 17-18. szazadi piispékkinevezések és a V61'('jsberényi
jezsuita missziéval kapcsolatban kutatott. A kévetkezfi félévt6l, 1982 6’szét6l azon—
ban jobban ésszehangoltak kutatasaikat. Céljuk a Monzzmentoz T/ozticozmz Hungzzmze
tébb emberéltfivel korabban elejtett fonalanak felvétele, Vagyis a 16. szazadi ma-
gyar Vonatkozasfi vatikzini anyag feltarzisa volt. A tervezett ,,M07zumem‘d Wzticolmz
Hungzmkze in sczeculo XVI”5“ els6szam1i tamogatéja maga a biboros, az egyébként
Veszprémi egyhazmegyés Lékai Laszlé V0lt.57 A két kutaté feladata a biboros utasi-
tasa szerint Kérmendy masodik rémai tiszttindija idejére, Vagyis 1983 (332616 krist2i-
lyosodott ki. Eredeti elképzeléseiket, Vagyis a Propozgamdd Fide levéltara magyar
anyaganak feltarasat Valamennyire félre kellett tenniiik, s els6s0rban a félbe ma-
radt Monumenm I/czticczmz sorozat id6rendben szorosan k('5Vetkez6 részét kellett fel-
tarniuk Valamennyi Vatikani levéltari egységbenfig

Az egyeztetés a két kutaté kéjzéjtt Ievélben folyt, azonban 1984 januarjanak
Végén, az észténdijas idéiszakuk Végén, illetve kezdetén személyesen is alkalmuk
nyilt Rémaban tapasztalataik kicserélésére. 1984 februarjara kérvonalazédni lat-
szott a forraskiadvany formaja. Lékai ezt ekkor e1s6s0rba11fizcsi7m'le formaban
képzelte el. Ezzel a két kutaté nem értett egyet, ennek ellenére folytattak mun-
kajukat. Tartalmilag els6’s0rban a piispéiki kinevezések, a konzisztorialis jegyz6’—

55 A négy félév kutatasi jelentései a mellékletben olvashaték.
56 VEL Hagyatékok, Kérmendy Jézsef hagyatéka (H/Kéirmendy), 5. doboz, 5. csomé: Réma,

1983. december 21. Kfjrmendy levele Horvathnak.
57 Lékai Laszié (1910-1986) kortarsa Volt Horvathnak és Kérmendynek. Veszprémi piispék

1972-1974 k'0'z6tt, esztergomi apostoli kormanyzé 1974-t6], érsek, primas, biboros 1976-1986 kézétt.
Horvath és Kérmendy fennmaradt Ievelezése a kéztiik 1éV6 szivélyes Viszonyra enged kéjvetkezetni.
Az egyhazmegyei Egyhaztérténeti Munkalcézésség éppen Lékai Veszprémi pfispélcsége alatt kezdte meg
nagyszabasfi munkajat, az 1975-63 egyhazmegyei sematizmus ésszealiitasat. A két Vatikani kutaté 1eVélt2'1—
rosi és kényvtarosi kinevezésének id6p0ntja is egybeesik Lékai veszprémi Ripasztorsagaval. (A Veszprémi
Egyhaztérténeti Munkakézésség Végiil az 1980—as évek kézepén, az I 984—es, szintén adatokban gaz-
dag egyhazmegyei sematizmus kiadasa utan indult erodalédasnalc.)

58 VEL H/Kérmendy 5. doboz, 5. csoméz ,,Bar a Biboros Ur ragaszkodik a XVI. szazadhoz, illetve
a korabbi szazadokhoz, azért azt gondolom, hogy — bar
gyfijtétt anyagot azért le kell filmeztetni, hogy a munkank kzirba ne Vesszen. ..
tem, csak a tavalyi fel nem tart, de el6készitett anyagot Vettem e16. Ez pedig nem mas, mint az
annatak.” Réma, 1983. oktéber 12. és november 12. kézétt. Kérmendy levele Horvathnak.
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kényvek, Horvath szerteagazé kutatasai és a Kérmendy a1ta1 fe1tart annatak
kézlésére gondolt a b11)0r0s.59

A kutaték, ismerve az irathagyatékukban fe11e1het6 kutatasi jegyzetanyagot, az e1-
Varasoknak eleget tettek. A forrasfeltaras, mikrofilmeztetés és a Xeroxmasolatok e11<é—
szittetésével a kutatérnunka azonban véget ért. Horvath Jézsef hazatérése utan 1984
nyaran rnég felvette a kapcsolatot H011 Bélaval az 6sszeo1Vasaso1< és a forraskézlés
technikai és anyagi feltételeivel 1<apcso1atban. Ez egyfe161mutatja, hogy szandékaban
2i11t feldolgozni kutatasai eredményeit, masfe161 azonban arra is enged lcbvetkeztetni,
hogy a biboros Valami okbél visszakozott a forraskiadas gondolatatél. Igy a tervezett
16. szazadi anyagot kézreadé munka, az utébb egy 1eVé1ben ,,M0mmzem‘oz Vkticmm nova
regni Hung¢m'ae” cimen ernlegetett sorozat I. kétete Végiil nem jelent meg. Horvath
Jézsef sajat munkaja sem 1<er1'i1t fe1do1gozasra, miVe1 a tudés pap 1985 6szén e1hunyt.5°

Kérmendy Jézsef Iiutatasainak eredménye ugyanakkor részben nyomdaba
1<er1'i1t. Korabbi, I938—ban elkésziilt doktori értekezésének téméja, Volkra Otté
Janos Veszprémi pfispék élete a rémai kutatasok utan egy évtizeddel kés6bb
nyomtatasban is napvilagot 1at0tt.51 Kéjrmendy ebbe az fijabb szakirodalom mel-
1ett bedolgozta a vatikani levéltarnak a piispékre Vonatkozc’), a magyar térténetiras
szamara a1ta1a feltart anyagat is. A kamarai anyag fe1do1gozasara és kézreadasara
azonban nem ke11ett ennyit Varni. 1984 aprilisaban, tehat még Horvath Vatikani
tartézkodasa idején a pécsi és Veszprémi akadémiai bizottsag hatodik te1ep1'i1ést6r—
téneti konferenciajan ismertette az anyag Veszprémi egyhazmegyei Vonatkozasfi
részét.52 Kijrmendy teljes gyfijtésének magyar Vonatkozasfi anyaga pedig H011 Béla
és Kéjrmendy Kinga széveggondozasaval a Magyar Orszagos Levéltar forras1<iad—
Vanyai kézijtt je1ent meg 1990-ben.63

59 VEL Hagyatékok, Horvath Jézsef hagyatéka (H/Horvath) 5. doboz, 6. csoméz ,,Bfb0r0s Ur-
nak az a terve, hogy az ésszes d01<un1entum0t facsimile-ben szandékozik 1<6z61ni, az olvasatot pedig
Mezey professzor fir fogja kézijlni... De elképzelni sem tudom, hogy Valéban erre gondolt Volna
Atyank. Nem beszélve ennek anyagi 01da12ir61, felteszem a kérdést: Vajon kinek a szzimara 1<ész1'j111e ez a
kiadvziny? Van—e honukban 10-20 tudés, aki e1 tudnzi o1Vasni az eredeti facsimi1e—t?” Réma, I984. feb-
ruar 9. Horvath 1eVe1e Kérmendynek. ,,A kiadvanyt (/jeminenciaja figy gondolja, hogy lenne a
faximile széveg, az zitirt latin és forditott magyar széveg. Vitaba nem szzilltam Ve1e, de ezt az egész
anyagra nem érdernes megcsinalni. .. Err61még korai beszé1ni. Egyeléire Te készits a do1<umentum01<-
r61 filmet és néhanyat barataink és Nagy Pistaval karéiltve [préba1j meg] atfrni.” Fe1s66rs, I 984. febru—
ar 23. Kérmendy levele Horvathnak.

6” A kutatasok térténészi feldolgozzisanak elmaradasa nem Volt egyedi jelenség Horvath eseté-
ben. A kényszerfi cezfira utan az 1960-35, 1970-65 években 1’1jbc')1 megindulé magyar Vatikani kutateisok
a rendszervaltasig nagyobb részt erre, Vagyis a Xerox- mikrofilmmasolatok készittetésére szorftkoztak.
TUSOR, A vati/eciizi 7mzg)/411/‘/eumtziso/e7/61, IC.

61 KGRMENDY ]ézsE1«“, G7: Vol/em Otto’ Ker fdnos veyzpz/'émz' piispi)‘/e élete és 7721172/edssaiga 1665-1720.
(A Veszprémi egyhazmegye mfi ltjabélI6), Veszprém I995.

62 KORMENDY ]c’)zsEF, A veszp7°é77zi egy/aézmegye 51 /edzép/€07‘ végén dz mzmini/e iii/27/'él7e7¢, A Dunt2intf11
te1ep1'i1ést61‘ténete VI (XI—XIX. szazad), (szerk. Somfai Balazs), Veszprém 1986, 45-54.

63 KCSRMENDY ]c’)zsEF, Anmzme 6 regizo Hungclriae provenieiztes in Arc/aivio Secreta Wnficmzo 1421-1536
(A Aiagyar Orszagos LeVé1tar Kiadvanyai II/21), Budapest 1990.
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A két kutatési periédus tehét eltéré’ eredménnyel zérult.
Veszprémi egyhézmegye taimogatziszival végzett vatikéni fO1‘1‘éSfCit2i1‘2iSOk eredménye
egy pazar kiziflitésfi és tartalmilag megkeriilhetetlen munka lett, addig 212 1980-213 évek
e1s6 felében folyt kutatémunka eredménye részben meg ma is feldolgozatlan. Az okokat
kutatva meg kell eillapitani, hogy nyilvénvaléan mzis kériihnények kézepette keriilt sor
a kutataisokra. Amig Hornig Kéroly egy, az egyhéz szziméra prosperélé korszakban, gaz-
dag egyhzizrnegyéjét irétnyitva, felhasznzilva annak e1'6f01‘r2isait joggal tzimaszthatott a
millenniumi iinnepségsorozat kézepette olyan kévetelményeket az éltala kivsilasztott, a
kiadvziny megjelentetésében kiizremfikéjdfi személyek irényzint, amelynek eredménye
csak egy kivélé alkotés lehetett. Maximalizmusét dicséri mind a kiadvény kiilleme,
mind a szakméjukban legjobbnak sz2'1m1't6 mur1kat2irsal< lcivélasztésa.

Az 1980-as években més 1ehet6ségel< szabték meg a kutatés kereteit. Kiilénféle
okok miatt az egyes egyhzizmegyék nem Véllalkozhattak sajét vatikzini kutatésok f0ly—
tatzisaira, és sokszor meg az egyheiztiirténet mint diszciplina mfivelése is nehézségekbe
iitkézétt. A téméra Vonatkozé ktinyvkiadés akér egyhézmegyei, akzir orszzigos szinten
Vizsgeilva, a minimumra cséjkkent. Mindenképpen dicséretes tehzit, hogy amint 1’1]bé11e-
het6ség adédott, egyheiztéjrténetet kutaté észténdijasok jelentek meg a Vatikéni leVél-
tzirban. Bzir nem pzilyéjuk elején aillé, energikus személyek voltak, mind korzibban Hor-
nig két kikiildijtt kutatéja, hanem érdemes, id6s papok, akik bér részben talén az
1950—es évekbeli meghurcoltatzisuk miatt mintegy kzirpétlsisként utazhattak Rémziba,
de szakmai felkésziiltségiik, tudeisuk és tudomzinyos munkéjuk nem Volt megkérd6je—
lezheté’. A k('5r1'ilményekt6l fijggetleniteni azonban 6k sem tudtzik magukat. Kutatzisaik
eredményei részben ugyan megjelentek feldolgozzisok és forrésliiadvzinyolq formzijziban,
de kutatzisuk eredeti célja, a Monumenm I/ozticam Hungarzkze sorozat 1'1j1‘aind1't2isa b(’)’kez1’1’,
az iigyet magziénak érzé’ mecéneis és a sors rendelkezései miatt nem Valésult meg.

FUGGELEK

I .

]elem‘e’s Horvdt/9 fézsef (')'szt()'ndz’jas
1982. II. félévi kzttoztfimm/aijoiifél

(VEL H/Horvzith

I. Vatikzini Titkos Levéltzir.
A piispékjeléltek kzinoni kivizsgzilzisénak jegyz6k6nyVei alapjén kijegyzeteltem

a magyar egyhaizmegyék XVII—XVIII. szézadi eillapotét bemutaté adatokat 21 k6-
Vetkezé’ éVekb6l:
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Csanad: 1649, 1679, 1687, 1696.
Eger: 1630, 1645, 1649, 1666, 1670, 1678, 1782.
Erdély: I697, I713, I724.
Esztergom: 1637, 1666, 1695, 1725.
Gy6r: 1665, 1726, 1733, 1825.
Kalocsa: 1669, 1678, 1697, 1733.
Nyitra: 1667, 1670, 1689, 1687, 1696, 1706.
Pécs: 1625, 1642, 1647, 1668, 1678, 1732, 1733.
Vac: 1627, 1670, 1682, 1709, 1725.
Varad: 1630, 1664, 1678, 1682, 1735.
Veszprém: 1631, 1633, 1637, 1645, 164.9, 1687, 1710, 1723, 1726, 1745, 1764, 1777,

1808, 1811, 1823, 1842, 1849, 1879, 1877.
Zagréb: 1629, 1688, 1695, 1704..
[/ee’zz’m’ssal:] 53 + Vp 19 = 72
A Lettere di Vescovi és a Lettere di Principi fondok kb. 15 kéitetébfil kijegyze—

teltem a fontosabb magyar Vonatkozasfi adatokat.
Ugyancsak atnéztem a Fondo Borghese és az Archivum Arcis Arm. I-XVIII.

ttibb kéjtetét magyar Vonatkozasfi jegyzeteket készitve, f6leg az 1527-1648. évekbél.
II. A Congregatio de Propaganda Fide Levéltaraban kijegyzeteltem a ,,Scrit-

ture originali riferite nelle Cong. Generali” 1671-1710—ig terjed6 idfiszak magyar
Vonatkozasfi anyagat. (112 kétet 21 3-400 oldal, index nélkiil. Kéjtetenként Végig la-
pozva.)

III. A Jézus Tarsaseiga Kéjzponti Levéltaraban kutatast folytattam a rend
Veszprémi missziéjara és Véréjsberény jezsuita mfi ltjaraVonatkozélag. 1640-1773
évkézben.

IV. Osszeallitottam a Papai Magyar Intézet térténetét.
V. A Vatikani Kényvteirban nyomoztam a XIV. szazadban élt Jacobus Passa-

Vanti domonkos életrajzi adatai utan, aki allitélag jart Magyarorszagon és tudott
magyar bibliaforditasrél. (Sajnos téves allitasl)

2 .

jelemfés D1: Kérmendy j‘0’zsef ()'szt(')'ndz'jds
1982/83. nmév I. félévi /eutcztémun/aijzirél

(VEL H/Kérmendy 11. doboz, 6. csomé [kutatasi jelentések] - dclctg/logic)

A Veszprémi egyhazmegyében szép mfi ltjaVan a Vatikzini levéltziri kutatasnak.
A XX. sz. elején dr. Lukcsics Jézsef - a kés6bbi egyetemi tanar - Fraknéi Vilmos
Val. piisptik térténész kutatécsoportjahoz tartozott. Munkajuk gyiimélcse a ,,Mo—
numenta Romana Episcopatus Vesprimiensis (1001-1526)”. Ehhez kapcsolédik a
,,M0numenta Vaticana Hungaria” C. munka, amelynek id6szaka 1520 lcfjriil zarul.

Ez a szisztematikus munka a két nagy mfi kiadzisaval megakadt.



I 72 KARLINSZKY BALAZS

A magyar katolikus egyhaztérténeti munkakbzésség szeretné ezt a munkat
folytatni. Mint a munkakbzésség tagja ezzel a szandékkal kértern és kaptam meg a
Magyar Piispéki Kar féléves bsztéindijat.

Kutatasomnak két ffiiranya V011:
1. Frakn0i—Lukcsics-Ip01yi—Bunyitay stb. munkajahoz 1<apcs010dVa meg-

kezdtern a XVI. szazadi piispékék okmanyainak feltarasat a Vatikani Titkos Le-
véltar consistorialis anyaganak feltarzisaval, a V0nat1<0zat0s anyagot a csatolt jegy-
zék szerint lefilmeztettem, kivéve az Act. Vicecancellarii V01. 2. anyagat, rne1yr61
Xer0x—rnas01at0t készitettem.

2. Kutatasom kévetkezé’ része gréf V01kra Otté, Ker. Janos (1710-1720)
Veszprérni piispék rnfikédésével 1<apCs01at0s. A hite1es korrajz rniatt a ,,pr0Cessus
inf0rmativus”—01< alapjan megvizsgaltam a magyar piispékségek szazadforduléi
életét. A ,,1imina” jelentések kézéitt egyhazmegyénkben csak P. Biré Marton 1752.,
1758, és br. Hornig Karoly 1892. évi jelentése talalhaté.

3. Kiegészitfi kutatasokz
a) A ,,Segretari0 Stato” anyagabél (index 1.1019.)
Lettere di particolari V01. 1. (1519-1602) kb. 40 folio fi11nfe1Ve’te1re e161<e’sz1’tVe.

(Jegyzék me11éke1Ve.) Haborfi s targyfi jelentések Erdé1yb61 és Fe1Vidékr61 A1d0—
brandini biboros szamara. O1asz nyelvfi, eléggé megviselt széiveg. V01. 2 — V01. 3.
Erdemes anyag nines benne. V0_1.2;._. (1594-1601.) Haborfi s. (jegyzék mellékelve.) -
(Index II.1020.) Lettere di diversi particolariz V01. 109. (1712). Dubsky gran prior
k0sz0n61eVe1e Keresztély Agost hg. prfmashoz, BossanyiJulianna klarissza apatn0'
1eVe1e a papahoz. (jegyzék me11.) V01. 110., V01. 111. (Iegyzék me11.)

Epistole ad principes (Index 1069.) 1711-1713. V01. 87-91. XI. Kelemen papa
kéri Keresztély Agost biboros, hercegprimast, hogy hfiségesen a11j0n helyt hiVat2i-
saban. Legyen batorsaga jelentést kiildeni az egyhaz he1yzetér61. Felszélitja, hogy
koronazza meg III. Karoly kiralyt.

XI. Kelemen papa a biborosnak figye1mébe ajanlja a ferencesek ausztriai Visi-
tatorat és a papai 1<0'Vetek tamogateisat. (Sajnos a primas Vonatkozatos leveleit nem
sikeriilt megta1a1n0m.)

b) AZ ,,arc11iV0 st0ric0 de11e S. Corlgregatione de Propaganda Fide” anyagaban a
csat01t jegyzék szerint fé’1eg 01yan részeket prébaltam felderiteni, ame1yr61 ir0da1—
rni fe1d01g0zast nem talaltarn. Ebben a részben talan a 1egje1ent6sebb a pa10s01<
missziéja a 1<ira1yi és t0r61< teri'11ete1<en. S20 esik a rend be1s6 reformjarél.

C) Tagja lévén az OEMT. és az egyhaz1negyeiArs Sacra Bizottsagnak tanu1m2i-
nyoztam a liturgikus térrendezéseket és az 1’1j templomokat. Kapcsolatba keriiltem
a rémai Ars Sacra Bizottsaggal is, és engedélyt kaptam a temp10m01<: fé11y1<épeze'sé—
re. S6t, ajandékba kaptam ,,Chiesa Nuova di Roma” 0. kényvet, amelyben kb. 130
modern templom terve ta1a1hat6.

(1) Dr. Danké Laszlé rektor atya buzditasara Kvanduk Frigyes pécsi egyhazme.-
gyés észtbndijas tarsammal diafilmre Vettiik a rémai magyar vonatkozasli em1é1<e-
ket (em1éktab1ak, sfremlékek, temp10m0k, kapolnak, intézmények, személyek,
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betlehemek, 6- és kozépkori templomok stb.). Kb. 25o diafelvétellel rendelkezem,
melynek jelent6s részét szeretném odahaza tanulsagul bemutatni.

e) A Pontificio Instituto Di Archeologia Cristiana rendezésében rendes hallga-
toként részt Vettem a ,,Corso Specale D’Iniziazione Alle Antichita Cristiana” kur—
zus olasz tagozatan.

Rendkiviili hallgatéként latogattam a Vatikani levéltarosi foiskolat és paleogra-
fiat, meg diplomatikat hallgattam. Ezért kiilon halaval tartozom Mons. Martino
Giusti prefektus firnak, Pratesi és Aldo Martini professoroknak.

f) Meg kell emlitenem, hogy munkam eredményességéhez nagyban hozzaja—
rult HorvathJozsef el6z6 félévi osztondijas tarsam kutatasi tapasztalatainak atada—
sa és dr. Pasztor Lajos professzor helyszini segitsége.

Végiil megkoszonom a Magyar Piispoki Karnak az osztondijat, a Rémai Papai
Magyar Intézet Vezet6ségének, osztondijasainak, személyzetének és mindazoknak
a szeretetét, akik rémai tartézkodasomat nemcsak eredményessé, hanem l<elle—
rnessé is tették szamomra.

Roma, 1983. januar 25-én.

Kormendy Jézsef
osztondijas

Mellé/elet K(')'r77¢endy ]0'zsef b'sztb'ndz’jozs 1982/83./I. jelentésé/aez

Ad 1. Archivo Segreto Vaticano kovetkezo’ dokumentumairél kértem ,,1nicrofil1n”—et:64
Acta Vicecancellarii: Vol. 1. folio 32r—V., Vol. 1. 66r—68v., 217v—22Ir., Vol. IO. ff. 2r—3r., 9oV—91r. —

Acta Camerarii: Vol. 3. ff. 23v., 164_V—I65r., Vol. 8. ff. 1371:, I56r—157r., I6or—I6IV., Vol. 9.
ff26V—27V., 62V., 94V—95r, II5r—I16r., Vol. 10. ff. 59r—6IV., I28V., I67r—I95V., 2o6V—2o7V., Vol II. ff.
88V., 1oIV—1o2r., IIOV., I55r—V., 159r—V., 296r—297r., 315r—V., 378r., 398V—399r.,if741:, 7712,
99V., IO4V., IO8V—II2V., Vol. 14,. ff. 143V—144r. — Archiv. Consistoriale Miscellanea: Vol. 4,. ff 22r.,
29r—3oV., 16211, I63V—I65r., Vol. 19. ff. 21r—V., 34.r—V., 38V—39V., I27V—I28V., 451r—455r., Vol. 14,. ff.
1o2v., 149r—V., I55r—V., I59r—161r., 162r—v., I64r—V., I69r—v.,L ff. 82r—V., 96V—97r., I4.2V.,
 .76V—77r., 78V., 82V—83r., 1o6r—V., I39r., I44r—I45r., I46V—I47V., I5Ir., .404V.,
411V—412r.

Bullak:
Reg. Vaticanum: 1791. ff. 59r—68V., 233r—237r., 329r—33oV.
Reg. Vat. I795. ff. 96r—I2or.
Secr. Brev. Vol. 77. ff. 3I7r—3I9V., 323r—325V., 329r—33IV., 335r—337V., 363r—366V., 387r—389V., Vol. 78. ff.

3r—5V., Vol. 88. ff. 387r—388r., 392r—393V., Vol. 97. ff. Io6r—1o8r., 26Ir., Vol. I03. 227r—229r., Vol.
105. ff. 227r—229V., 442r—444V., Vol. 168. ff 285r—287V., 339r—341v., Vol. 170. ff. 582r—583r.,
669r—671V., Vol. I71. ff. xr—3V., 71r—73V., 77r—79V., 223r—225V., Vol. 368. ff. 3o4.r—3o6r., Vol. 371. ff.
243r—245r., Vol. 375. ff. 223r—225V., 226r—228V., 3o5r—3o6V., Vol. 377. ff. 227r—254r., — Regesta

64 VEL Gyfijtemények, Mikrofilmek (]/3. II), 11. 1o: Acta Consist. Miscellanea, VOl. 4, 14, I5, I6, 19,
2o; Acta Consist. / Acta Vicecancellarii VOl. I, IA, 4, 5, 7, 1o;Secr. Breve VOl. 77, 78, 88, 97, I03, 105, I68, I70,
x71, 368, 371, 375, 377; Registr. Later. 1253, 1261, 14.00; Acta Consist., Acta Cameraria vol. 3, 8, 9, 1o, 11, x2, x4.
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Lateranense: V01. 1253. ff. 275V—277V, 282V—284V., V01. 1261. ff. 269r—272r., 203v—205V., V01.
1400. ff. 283r—285r., 299v—302V.

Fotocopie Xerox: Archiv. Consistoriale, Acta Vicecancellariiz V01. 2. ff. 23r., 24V., 80V., 94r., 105V-
1061:, I50v—I51v., 16011, I62v—163r., 173r.,184r., 187r—189r., 198v., 20011, 205r—v., 216V., 2I7V., 221V.,
222v., 225v—226r., 229r—v., 23r., 244V., 246r., 249V.

Ad 2. Archiv. Nunziaturae Vienn. Processi: 37., 276., 271., 240., 269., 300., 305., 302., 313., 322., 332.,
338., 360., 330.

Ad3. a. Lettere di particolari V01. 1. ff. 17r—v., 176r—177v., 178r—179v., 180r—20IV., 202r—203V., 224r—
225v., 2341:, 235V., 238r—v., 239V., 240r., 24IV., 244r—24y7., 246r—V., 247V., 248r—V., 2491:, 250V.,
251r—v., 255r—256v., 257r., 258., 259r., 260V., 26Ir., 262v., 263r., 264V., 265r—V., 266V., 267r—V., 268V.,
269r., 270v., 275r—V., 279r—290v., 307r—v., 308V—309r., 3I3r., 317r—V., 329r—V., 33Ir—V.,340r—345V.,
346r—V., V01. 4. ff. 324r., 327v., 377r—392v., 393r., 394V., 395r—396V., 397r—400V., 436r—V., 438r—
439V-a 440r‘447V-

Lettere diversi particolari Vol. 109. ff. 501:, 74r—75V., I39r—v., V01. IIO. ff.65r—66r., 268r—269V., Vol.
III. ff.I08r—V., 236r—V.

Epistolae ad principes V01. 87. ff. 8r—V., 22V., 53V—54V., 85V—87r., I69v—I70r., 223V—224r., 261V—263r.,
297r—298V., 338r—339r., V01. 88. ff. 3IV—32r., 40V—4Ir., III1‘., 155r—156V., 163V—164r., I73V—I74V.,
209V—210r., 264r—265v., 301v—303r., V01. 89. ff.16r—v., 32r., 40r—41v., 53r—v., 8xv., I35r., 181v—
184r., 186V—I87r., V01. 90. ff.29r., 97V., V01. 91. ff. 35v., 73r—V., 113v—1I4r., I52V—153v.

Ad3. b. Archiv. ,,De Propaganda Fide” Scritture riferite nei Congressi Ungheria e Transilvania dal
1622 al 1675. I. ff. 1r—3r., 5r—12V., 13r—20V.,21r—28v., 29r—30v., 3Ir—32V., 44r—51v., 229r—230V.,
231r—238r., 239V., 241r—242V., 246r—247V., 248r—249V., 250r—25IV., 254r—258V., 260r—266V., 2691"-
272v., 275r—V., 277r—281V., 290r—298V., 302r—303V., 304r—305v., 306r—307v., 336r—337V., 342r—
344V., 348r—349r., 350V., 3511:, 352v., 364r—365V., 367V., 375r., 375v., 3781:, 379v., 380r., 404r.,
405V., 4061:, 407V., 4.I‘7I‘—V., 471r., 472r—474v., 476r—478V., 499r—500r., 525r—526v., 534.I‘—537V.65

Fondo di Vienna:
V01. 43. ff. 9r—V., 30V—31r., 4411, 531:, 129V—130r., 136V., 139r., 140V., 149r—I50r., 153r—v., 163r—V., 171V.,

179r—V., 226r—227V., 232V—235r., 283V., 284V., 362V—363r., 379r—V., 443r—V., 454V—456r., 457r—V.

3.
jelentés D74 Kérmendy fcizsef c')'szt5ndg'j(zs
1983/84. tomév I. félévi kzzmtémun/ea’ja’7*6l

(VEL H/Kérmendy 11. doboz, 6. csomé [kutatzisi jelentések] — daczj/log¢:)

Kutatasaimnak két ffiiranya Volt:
1. Részben pétolni az elmlilt évi kutatasaim hizinyzit. (XVI. szzizadi p1'is—

péki kinevezések, és Volkra Otté piispéik piaristakkal kapcsolatos mfikédése a
Generalitia levéltar alapjan.)

2. AZ ,,Annatak” teljes feltarasa a XV—XVI. szazadban. Ez a munka igen jelen-
t6s mennyiséget tartalmaz. irasmédja eltér a szokasos hivatalos ,,curialis minuscula”
ilasmédjatél, mivel ezekben nagyon s0k az abbreviatio és a marginalis jegyzet.

65 VEL ]/3. H, n. 8: Archivio di Propaganda Fide 1622-75 (17. szazad).
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Azért igyekeztem befejezni ezt a mennyiségfi ’munkat, mivel a Vatikani LeVéI—
tarban két szerzetes segitségemre Volt az abbreviatiok feloldasaban. A két szerzetes
P. Damjan és P. Cenci ferences atyak.

Ertesiiltem Erszegi Gézatél, hogy az anyag egy része mar mikrofilmen meg-
Van az Orszagos Levéltarban (1— 65 kétet). Viszont a bonyolult abbreviatiok miatt
az eredeti széveg alapjan térténé’ atiras latszott a legcélszerfibbnek. A jegyzetelés
utan az egész anyag kiadasra alkalmas.

A 66-80. és a 123. kéteteket mikrofilmeztettem Frater Gyérgy gyilkossagi ak-
taival, Valarnint a Propaganda Fide Levéltarban végzett kutatasaim anyaganak egy
részével egyiitt.“

Megkiiszéném a Magyar Piispéki Karnak az bszténdijat, a Rémai Papai Ma-
gyar Intézet Vezet6ségénel<, észténdijasainak, személyzetének és mindazoknak a
szeretetét, akik rémai tartézkodasomat nemcsak eredményessé, hanem kellemessé
is tették szamomra.

Réma, 1984. januar 31.
Dr. Kérmendy Jézsef

tiszttindijas

4.

felentév Horvoit/7 }’0'zsef b'sztb'ndz'jozs
’ I984. 1I.félévikumtémun/aijoiwil

(VEL H/Horvath J. 5. doboz, 6. csomé [kutatasi jelentések] — dczctylogvc)

A Magyar P1'isp('5kiKar megbfzasabél 1982. II. félévében, majd 1984. II. félévében
dolgoztam a rémai Ievéltarakban.

Az utébbi félévben Dr. Lékai Lziszlé biboros prfmas érsek utasitasara csak a Va-
tikani Titkos Levéltar XVI. szazadi magyar Vonatkozasfi anyagaval foglalkoztam,
kiegészitve Dr. Kérmendy Jézsef I. félévi hasonlé kutaté munkajat, hogy e k0r-
szak okleveleit publikalasra e16l<ész1’ts1'ik.

Munkam t1'11ny0mérészt ezen iratok felkutatasabél és azok xerox, Vagy mikrofilm
masolatanak e1kész1’ttetéséb6lallt. A masolatban hazavitt anyag jegyzékét mefl ékelem.

Megkészénbm a Magyar Piispéki Karnak, hogy e nagyfontossagfi munkara le-
het6séget adott. Megkészéném a Papai Magyar Intézet Vezetéiségének és do1gozéi—
nak, hogy e munkahoz nyugodt és mindenben kielégité’ liériilményeket biztositott.

Réma, 1984. jfinius 10.
Horvath Jézsef

tb. kanonok, plébanos

66 VEL ]/3. II. I1. 9: AA. Arm. I—XVIII, I711 (Frater Gy('jrgy?); XXV. Germania IV. Dolfino I572
— n. 11: AA. Arm. I—XVIII, 1711 (Frater Gy6rgy?). — n. 12: AA. Arm. I—XVIII, 1711 (Frater Gy('5rgy?).
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Melléklet Horvoit/9 fézsef (')'szt(')'mli]'ols I984. évijelentésé/yez

A Vatikzini Titkos levéltzir alzibbi anyagsibol készittettem Xerox 1n;isolatot:67
Armarium XXVIIII. Divers. Camer. Vol. 68. fol. 661., Vol. 76. f0. 1111., Vol. 79. f0. 1151-V., 1161-V.,

1171-17., 1181-17., 1191-17., Vol. 97. f0. 3o1V., 3021., Arm. XXX. Vol. 183. f0. 86V., 871., 4
XXXVIII. Vol. 3. f0. 1011-17., 15or—V., A1m.XXXIX. Vol. 4 4. f0. 1811-v., 257v-279V., 284V-285V.,
3o3V-3o5v., 8621-17., 8651-8661.

A11na1iu1n 41. Vol. 72. f0. 891., 901., 911., Arm. 42. Vol. 15. f0. 3881., 3891., 3901-v., A1111. 42. Vol. 21. fo.
4731., 4741., 4751., A11n.43.Vol.26.fo. 681., 691-V., Arm. 42. Vol. 32. f0. 671., Arm. 42. Vol. 33. f0.
1061., 1071., 1081., 1o91—V., Arm. 44. Vol. [3168 f0. 2701., Arm. 44. Vol. 7. f0. 2521., 4911., A1111 44.
4%. 24417., 2451., 265V—2681., .198V., 1991., 3321-V., 3331.,
1_2. fo. 231—V., 241—V., 251—V., A1111. 44. Vol. 14. f0. 18317-1881., A1111. 4.4.. Vol. 15. f0. 2161-217V.,
222V—2241., 241V-242v., Arm. 44. Vol. 16. f0. 2041-2051., Arm. 44. Vol. 18. f0. 3631., Arm. 44.
Vol. 19. f0. 2631—v., 4881-17., 5311-V., Arm. 44. Vol. 21. f0. Ioov-1021., 1961-1991., 24o17—243v.,
 f0.89V—901., 3051-3061., 162V., 1631- 3341., 3371—V., fo.581—V.,
4011-4021., Arm. 44. Vol. 24. f0. 41v-421., 3021-v., 396V., A1111. 44. Vol. 25. f0. 1001-v.,
1701-171v., 2641-265V., 3801-3811., 3891., 3971-v., A1111. 44. Vol. 28. f0. 49v., 501., 52v., 531-v.,
55V., 561., 661-17., 75V., 761., 1131-17., Arm. 44. Vol. 29. f0. 411—V., 421., 601-17., 661—V., 671—v.,
1751-18ov., 4221-4231., Arm. 44. Vol. 30. f0. 721., 1181—V., 2091-V., 238v., 2391., 2501-v., Arm. 44.
Vol. 32. f0. 291-3017., Arm. 44. Vol. 36. f0. 2411-2431., 2731-2761., Arm. 44. V01. 37. f0. 441.,
2621-V., Arm. 44. Vol. 38. f0. 371., 1511-1521., Arm. 44. Vol. 30. f0. 49V—531., 23317-234V.,
2471-248V., 2601-261v., 293V-295v., 316V-319V., Arm. 44. Vol. 40. f0. 141-V., 301-311., 291-V.,
21V., 221., 1151-V., 1511-1521., 341V-343v., 4131—416v., Arm. 44. V01. 41. ‘E0. 471., 117v., 1251.,
1781-1811., Arm. 44. Vol. 42. f0. 281-v., 112-11317., 12917-13017., 1501-17., 220v-2221., 2271-228V.,
23917-2401., 24917-2501., 255V—25817., 265V—267V., 3031-3041., Arm. 44. Vol. 43. f0. 151-17., 1561-
1581., 237V-2381., 243V-24417., 2481—V., 3721—V., 37417., 3751., A11n. 44. Vol. 44. f0. 1481-149V.,
352V—353V-

Principi. Vol. 1. f0 1-V., Vol. 2. f0. 91., 2o4V., 2081., 2331-17., Vol. 3. f0. 131-17., 271-v., 391., 401-V.,
2371-V., 2791-V., 3o1V., Vol. 4. 4v., 51., 201., 231., 511-V., 601., 61v., 681-17., 1221-V., 1421-V.,213V.,
328V., Vol. 5. f0. 1441., 1621-17., 1771., V01. 6. f0. 19oV., 2671-V., 2701., 273V., V01. 8. f0. 821., 1051-V.,
1141., 1171-V., 1221., 2211-17., 2711., Vol. 9. f0. 781-17., 7917., 3481., Vol. 13. f0. 1171-17., 1181-17., Vol. 24.
f0. 2281-V., 2291., Vol. 26. f0. 81., Vol. 27. f0. 3111-17., 3191-v., 3201-V., Vol. 30. f0. 511., Vol. 33A. fo.
291-V., 311-V., 321., Vol. 44. f0. 80V. Vol. 51. f0. 3631-17.

Resignat. 12. f0. 1021., 254V., Vol. 13. 21V., 2081., Vol. 15. f0. 961., Vol. 17. f0. 69V., 701., 1631., 2021., E
fifo. 23V., Vol.19.fo. I48V., Vol. 20. f0. 1111., Vol. 21. f0. 1701., Vol. 23. f0. 1171., Vol. 25. f0. 2101.

Archivum Arcis. Arm. I-XVIII. numero 1419, 1604, 1853, 2408, 2453, 2461, 2520, 2522, 2523, 2524,
2526» 2527» 2528» 2530» 2531» 2532» 2533» 2535» 2536» 2537» 2539» 2542» 2549» 2556» 2585» 2607» 2839-

Iwinutae brevium. Pacco 4. no. 110., Pacco 55. no. 3915., Pacco 39. no. 2711., Pacco 59. no. 4248., Pacco
70. no. 4904., Pacco 115. no. 7479., Pacco 197. no. 11902., Pacco 271.no.16,162., 16,214., Pacco 304.
no. 18,213.

(Részben Xerox, részben kézirat).4f0. 441-451., 70V., 1071-17., 1291.,
1891., 3141-V., 3231-V., 391-V.,4 f0. 341-V., 371-V., 38V., 391-V., 126V., 1271., 1281., 265V.,
2661-V., 2671., 30017., 3o1V., 341V., 42817., 45417., 5301-17., 6o4V., 6051-17., 6141., Vol. 20. f0. 141-V.,
1517., 1817., 201., 4417., Vol. 21. f0. 18517., 1861., Vol. 31. f0. 141V., 1421., 1431-V., 14517., 1501-17., 1571.,

67 Az anyag levéltziri lelohelyez VEL H/Horviith Jozsef 6-7. doboz (Vatikeini kutatzisok II. és III:
1984-) I68 A jelentésbol hisinyzo kotetszénlot a hagyaték alapjzin egészitettiik ki: VEL H/Horvéth Jozsef
6. doboz 15. csorno 2. tétel.
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170v., 1841-v., 18517., 19817., 1991., 20017., 2011-V.,202v., 2071., 2101., 222v., 226V., 2271., 23117.,
2321-V., 2331.,245V., 279v., 861—v., 133V., 1401., 1591., 166V., 1671., 1691., V01. 37. f0. 14117., 1421.,
1431., 146V., 178V., V01. 45. f0. 571-17., 5817., 591-17., 601., Vol. 44. f0. 411-., 371., 153V., V01. 47. f0.
601-V., V01. 48. f0. 1521-V., 1541—V., 1851., 1861-V., 1881., 1891-V., Vol. 49. f0. 3971-v., 5731-v.,
V01. 50. f0. 211., 241-V., 471-V., 501-17., 721., 771-V., 781-V., V01. 51. f0. 3941., 3951-V., V01. 52. f0.
4791., 4801-v., 482V., V01. 53. f0. 1611., 2281.

Germania. Vol. 94. f0. 491—V., 551—v., 761—v., 771—v., 791., 801-V., 811-821., 871-V., 881-V., 2861-V.,
3131-17.,3141—17., 3151—V., 3161., 3521-17., 3531.,5f0. 51.

Sec. B1617. V01. 6. f0. 261-v., V01. 9. f0. 3011-3041 (Csak 1017id regeszta, jegyzet) V01. 11. f0 1981., V01. 77.
f0. 3171-319V., 3231—325V., 3291—33117., 3351—337v., 3871—389V.

Epistolae Regiae. 1. f0. 231., 271., II. 26. 1.
Reg. Vat. Vol. 722. 10. 2041-2041., Vol. 969. f0. 20IV., 2021., Vol. 970. f0. 641-65V., Vol. 976. f0.

291-331., Vol. 980. 1211-1231., Vol. 1850. f0. 891-94., Vol. 1930. 461-501., Vol. 1933.f0. 1671-1681.,
1711-184V., V01. 2011. 631-6917.

Reg. Lat. V01. 1202. f0. 851-861., Vol. 1209. f0. 851-861., Vol. 1096. f0. 65V—68v., V01. 1105. f0.
2291-2321., Vol. 1135. f0. 166v—169V., Vol. 1253. f0. 275V—277V., 282v—283V., V01. 1261. f0. 2691-2721.,
Vol. 1400. 2831—285v., 3001-3021., Vol. 1160. fo. 3121-3141., Vol. 1267. 3541-3551., Vol. 1272. f0.
2401-24117.

Fondo P10 276. f0. 8. (111:is01at..)
Misc. Arm. XII. Vol. 144. f0. 3721., 3871., 4211., V01. 14 5.f0. 1311., 3001., 4071., Vol. 146. f0. 1301., 1561.
Misc. Arm. 1. 12. Aiikrofilmen.
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CSISZARIK PUSPOK VESZPREMI HAGYATEKA
Dokumentumok a Szentszék és Magyarorszzig

diploméciai kapcsolataihoz

A Szentszék és Magyarorszzig 20. szzizadi kapcsolatainak téirténetéhez a hiva—
talos iratokat (5126 levélteirak mellett esetenként magzinszemélyek irathagyatékai
is hasznos forrésanyagot szolgeiltathatnak. A szeizad els6 hérom évtizedére nézve
i1yenje1ent6ségge1bir Csiszérik ]2in0s cfmzetes piispéiknek (1860-1936) a Veszpré-
mi Erseki LeVe'1t2i1‘ba11 6rz0tt hagyatéka. A pap—dipl0mata, aki téjbb mint negyed—
szzizadig aillt az Osztrzik-Magyar Monarchia, majd Magyarorszzig kfil figyisz01g;i-
Iatéban, 1911-ben Veszprérni kanonok lett, s ezen a cfmen keriilt az egyhézmegye
tulajdonéba az irategyiittes.

I. EGY NEM SZOKVANYOS DIPLOMATAKARRIER

Csiszérik Jeinos 1860. november 16—2in sziiletett a szepességi Véjréisklastromban
(Cvlervenjr Kléétor, Szl0V2il<ia).‘ Sziileinek hzizassziglevele szerint apja, Csisz2’1ril<]2i-
n0s az eperjesi gérég katolikus piispékség klerikusa és a piispijki javak fehigyelfije
volt, aki a galiciai, ma Lengyelorszzighoz tartozé Kobylnica W0}0sk2i—b0l sz2irma—
zott. A nagyapa, Joannes Csiszeirik, itt szolgzilt gérég katolikus lelkészként, fe1esé—
get Josephina Kociszeskénak hivteik. Csiszzirik piispék anyja, a rémai katolikus
Steiner Méria Fert6fehéregyh2’1zain (Donnerskirchen, Ausztria) sziiletett, ezen az
zigon a nagyapaJoannes Steiner kereskedé’, a nagyanya pedig Theresia Frank} volt}
A sz1'i16k h2izass2igk0te'sé1‘e Magyarévairon (Mosonmagyarévzir) keriilt S01‘ 1859.
oktéber 20-(in, az esketést Steiner Mzirton plébéniai kormzinyzé - minden bi-

‘ Csiszérik piispék életrajzi adatait kézli PFEIFFER _]AN0s, A veszpré77zi egy/ycizmegye z‘b’1*té7/zeti névtoim
(1630-1950 Pz'ispi)7€ez', ]€(l7l0770}c’j6li, pclpjzzi (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 8), Miinchen
1987, 87-88. - Az alébbiakban csak a névtér adatait p0nt0s1’t(), kiegészité’ forrésokra hivatkozunk kiilén.

2 Kivonat a inagyaréveiri plébénia hzizasultak anyakényvébél 1924/78. Veszprémi Erseki és F6k2ipta—
lani Levéltér, Hagyatékok, Csiszérikjeinos hagyatéka (H/Csiszzirik), 6. d0b0z. - Tovzibbi kutatzist igé—
nyel, hogy az anya csalédja rokonségban 2’11lt—e Steiner Fiilbp székesfehérveiri Inegyéspiispbkkel
(1839-1900, piispékz 1890-1900), aki szintén Fertéfehéregyhzizén sziiletett. Mindenesetre érdekes,
hogy Csiszzirik piispék éccseinek keresztneve Mzirton és Fijlép Volt.
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zonnyal a menyasszony rokona — Végezte.3 A piispék apja nem sokkal kés6bb az
eperjesi egyhazmegye papja Iett, 1862-1868 kézétt a szepességi Osztornya (Os-
turfia, Szlovakia), majd 1887. januar 19-én bekévetkezett halalaig Szlovinka (S10-
Vinky, Szlovakia) parékusaként sz0lgalt.4 E1s6sziil6tt fiat még a kassai egyhazme—
gye papnévendékeként is gérbg szertartasfinak jegyezték be a bécsi egyetem és a
bécsi Azzgustinezzm anyak0nyVébe.5

Az apai agon gérég katolikus papcsaladbél szarmazé, de anyai agon is pap ro-
konnal rendelkezé’ Csiszarik Janos elemi iskolait Magyarévarott ésIg16n, a gimn2i-
ziumot Iglén, L6csén és Kassan Végezte. A kassai szeminariumba 1876—ban Vették
fel, 1878-1882 kézétt a bécsi Pazmaneum, majd 1882-1885 kézétt az Augztstineum
névendéke volt, teolégiai tanulmanyait a bécsi egyetemen folytatta. Ekkor a ne-
met, magyar és szlovak nyelveket beszéltef‘ 1883. aprilis 15—én szentelték pappa a
kassai egyhazmegye cimére, latin ritusban.7

Bécset teolégiai doktoratusanak 1885. jiilius 29-én tértént megszerzése utan hagyta
el, disszertaciéja Ligouri Szent Alfonz monilteolégiajaval foglalkozott. 1885—ben
piispfjke kinevezte a kassai szeminariumba prefektusnak és a szentirastudomany
tanaranak, emellett a kijvetkezéi éVt6l az orsolyita apacak elemi és polgari isk01aja—
ban hittant, Valamint tan1’t6ke’pz6j1'ikben német nyelvet oktatott. Csiszarik é1eté-
nek k0Vetl<ez6 két évtizede a papképzés és a leanynevelés, Valamint a piispéki aul2’1-
ban Végzett szolgalat jegyében telt. Szeminariumi tanari allasat az egész id6szakban
megtartotta, hittanari mfikédésének gyiimijlcseként 1890-ben tankijnyve jelent
meg,8 1897-t6l pedig az orsolyarendi polgari iskolak igazgatéjaként is m1’1'k0d0tt.9
Munkakérei az egyhazmegye kézponti szervezetébenz a kézépiskolai hittanarokat
képesité’ bizottsag tagja (1890), szentszéki iilnéik (1892), helyettes zsinati Vizsgalé
(1897). Ezen beosztasai mellett részt Vett a Varos k0z- és hitéletében, mint a t0rVény-
hatésagi bizottsag Valasztott tagja, illetve ajézus Szive Tarsulat elnéike. 1893—ban csa—
szari és kiralyi udvari kaplein kiti'1ntet6 cimet kapott, 1899—ben pedig bekebelezett
tagjava fogadta a budapesti tudomanyegyetem hittudomanyi kara.

3 Steiner Marton (1828-1892) 1857—t6l magyarévari adminisztrator, 1861-1890 k0z0tt ugyanott ple-
banos, 1867—ben c. apat, 1890—t6l gy6ri kanonok.

4 Csiszarik Janos szlovinkai g. kat. lelkész gyaszjelentése. VEL H/Csiszarik 3. doboz.
5 A bécsi tudomanyegyetem anyakényvi adatai: /attp://Zeveltmcelte./9u/d1zt1zImse5.p/ap?ek0d=1. - Az Augusti-

neum (F7/7'ntmzez177z) anyakényvi adatai: /92?2‘p://levelm1:elte.b1.1/6Z6l2‘6lb£lSe.S‘.1i7/9117.26/€0al=I0. - Az egyetemi anyakijnyv
apjanak foglalkozasat is megadja: ‘griec}Jz'5c/7-/ecztlvolisc/9 }}‘}lW'e1/’. - Csiszzirikrél, mint a Pazmaneum, illetve az
Augmtine11772 névendékérél megemlékezik: A bécsi Pz2zmd71e1177z, szerk. ZOMBORI ISTVAN, Budapest 2002,
329-330; TUs0R PETER, A laécyi Augztstineum és Magy/1'/10'/"sz/ig 1816-1918, Aetas 22 (2007) 1. sz., 32-43, 41.

6 Az Augmtineum anyakényvének bejegyzése szerint Csiszarik felvételének datuina 1882. oktéber 9.
Belépésének datuma 1882. november 6. - K('jsz0net TUs0R PI§TERnek az adatok szives kézléséért.

7 AZ Augustineum anyakényvében szentelési datuma: 1882. jlilius 23.
8 DR. CSISZARIKJANO s, A2; iidv 6—sz()‘vetségi Z'.'67"f6/7Q€l771€, /ebizépis/eolczi és mnz’t6/eépz6’—im‘.ézete/e /mszmilzmim,

Kassa 1890.
9 Itt Volt tanitvanya Slachta Margit. Slachta Margit levele Csiszarik Janoshoz, 1930. oktéber 14.

VEL H/Csiszarik 2. doboz.
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Az élete delel6jére
séggel a kanonoki stallum lett volna, ha egy Vératlan, és kezdetben nem k1'iIon6-
sebb el6menetellel kecsegteto’ ajainlat nem tereli Csiszzirikot a diplomatapzilya
felé. A bécsi kiiliigyi apparzitus 19o6—ban titkzirt keresett 21 Monarchia Vatikzini
kovetségének egyhzizi tanécsosa, Giovanni Battista de Montelw mellé. A tiroli
szzirmazeisu preleitust, aki a Row Roma/ml dékzinja is Volt, s nagy megbecsiilésnek
orvendett Roma legmagasabb egyhaizi koreiben, aggkora ellenére sem akarték
nélkiilozni, ezért gondoltgk egy segédero’ beéllitészira. A megfelelo’ személy kiV2’1-
Iasztziseit Fischer—Colbrie Agostra biztzik, aki ekkor kassai segédpiispok Volt. 0 azon—
ban nem talélt Véllalkozot a fiatal papok kozott, ezért kérte fel Csiszérik Jénost,
a szernineirium 46 éves tanzirét a poszt betoltésére. Az zillés onmagziban nem sok jo-
V6t igért, nem kovetkezett ugyanis be16le, hogy a titkér egyuttal a prelzitus hiVata—
Ii utoda is lesz." De Montel haléla utén azonban a bécsi kiiliigyminisztériurn Vii-
lasztzisa Csiszzirik Jénosra esett, aki id6l<ozben pzipai lcamaraisi cimet nyert (1907),
illetve a Ferenc Jozsef Rend lovagkeresztjével tiintették ki (1909), s igy 191o—t6l
rnér kovetségi tanécsosként mfikodott Romeiban.

Csiszérik mellett minden bizonnyal nemcsak 1negnyer6 modora, nyelvismerete
és ,,e16ke16 érintkezési formeii” sz61tak,” hanem keinonjogi jzirtasseiga és politikai
intelligenciéja is, amit 3 Ne temere dekrétum hatzilytalanitését célzé diplom2’1ciailé-
pések sorzin igazolhatottfi Mér kovetségi tanécsosként érte 21 pzipai prelzitusi kine-
Vezés, amit rovidesen a Veszprémi kanonoki stallum elnyerése kovetett 1911. no-
Vernber 18-ain. Mig az el6bbi tisztén egyhzizi kitiintetés volt, az utobbi csak részben,
mivel a megyéspiispok jelolése alapjein az uralkodo adoményozta. Azonban maga
Csiszérik l<és6bb hangsulyozta, hogy bziro Hornig Kziroly piispok X. Pius pépa
kifejezett éhajéra nevezte 6t ki 21 Veszprémi kziptalan tagjai k('5zé.‘4 A magyar
kormziny Csiszzirik irzinti bizalmzinak jele Volt, hogy 1912 Végén — latin ritusa el-
Ienére — az eperjesi piispoki székre jelolték, amit 6 elhéritott n1agét61.I5

1° Giovanni Battista de Montel (1831-1910) 1877—t6l a Row Romamz iigyhallgatoja, 1888—t6l dél<{1n—
ja, egyuttal comuleme eccleszkzstico az Osztr2ik—Magyar Monarchia szentszéki kovetségén.

H Az esetet elbeszéli BANK J6zsE1=, Sarédi bz’l90'r0s fiaml évei R677/Mi./M74 (1908-1927), Budapest (é.n.),
45-46. — A kis kotet BANKJGZSEF neve alatt jelent meg, aim 6 212 elfiszoban Vilzigosan értésre adja, hogy
a mfi alapjét egy ismeretlen szerz6t6l szzirmazo, Pannonhalmzin 6rz('jtt kézirat képezi, amelyhez kiegé-
szftéseket ffizott.

'2 Amint Véli BANK, i.m., 46.
I3 A ,,Ne teme~re”—1'iggyel kapcsolatban szzimos feljegyzés talzilhaté a hagyatékban: VEL H/Csiszérik 1.

4. doboz. — X. Pius pépa az I908 hfisvétjzin kiadott Ne t€7l'Z€?'6 kezdetfi rendelkezéssel érvénytelennek nyil—
Vzinftotta a protestzins lelkész el6tt, kzinoni forma nélkiil kotott Vegyeshézasségokat, ami Magyarorszzigon
belpolitikai Vitzit idézett e16. A peipa I909. februzir 27—én Magyarorszégot kivette a dekrétum hatzilya alél.

14 Iratok Csiszérik kanonok rezideélés és kéruskotelezettség aloli felmentéséhez, 1926. VEL H/Csi-
szzirik 6. doboz. — Itt talzilhaté a pépa Ievelének kézzel irt meisolata: ,,Re5 pergmtissimzz mz/91' e7/‘it, 51' dilectus
filmy I0417/mes C3‘is2;cl7"i/e, mcerdos‘ dioecesis Cas507Jz'emz'5, Canomms in Capimlo Calt/aeclmlis dioecesis I/e5zp1“z'77zz'ensz3‘
7z0mi72etu7§ etgmti dc Izeizevolentis rmimi testem Veizemlzilifi /'rlt7*iEpiscopo %szprimie7zsz' Apostoliazm Benedicti072em
pem77mme7' i772pe7'ti0. Die 7 Novembris 1911 Pius PP. X m.p.’’.

15 D0/eumentmm)/e, 1-2. sz.
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Miutén Olaszorszzig hadat iizent az Osztr2ik—Magyar Monarchizinak (1915. méjus
23.) a Vatikéni kévetség munkatzirsai elhagyték az Oréli Vérost. Csiszérik 1916. januzir
28—t61 a bécsi kiiliigyminisztérium egyhaizpolitikai osztélyén mfikédétt, s tébb diplo-
mziciai kikiildetésben vett részt (Térékorszzig, Varsé, Teschen). Tevékenységének el-
ismeréseként 1916-ban a polgziri érdemekért adhaté II. osztélyfi hadikeresztet kapta.
1917. november 25—én az uralkodé, IV. Keiroly almisi (almissai) cimzetes piispéikké ne-
vezte ki. Ennek a magyar kireilyok f6kegy1’1rijoga alapjén adoményozott, figynevezett
Vélasztott piispéki cimnek kzinonjogi hatzilya ugyan nem Volt, s nem jzirt felszente1és-
sel, de Csiszérik 1918—ban megkapta a pzipétél a f6papi jelvények Viselésének jogzit.

1917 n0Vemberét6l Csiszzirik piispék a bécsi kii1iigyminiszté1'ium rendelkezési 21110-
mzinyziban Volt 1919. szeptember 1—ig, ezt k6Vet6en kéjltézétt Budapestre. E1()’bb 21 J6-
zsef kérfit 51. szém alatt, majd a budai Attila kérfit 19. szémfi Bethlen-udvarban lakott.
I919. oktéber 31-én Vették fel a magyar kirzilyi ldiliigyminisztérium zilloményéba, I.
osztélyfi kévetségi tanécsosi titulussal. November 30-2’1n‘5 mér Budapestréil keltezte
vailaszzit a bécsi nuncius1evele’1'e.‘7 Mint 21 k1'i11'igyminisztérium kénonjogi tanécsosa, az
1920-35 években jelent6s befolyaist gyakorolt a magyar kormziny egyhzizpolitikéjzinak
alakulészira, figy a szentszéki reléciéban, mint a szomszédos eillamokkal Valc’) kapcsola-
tok terén, az egyheizi kézigazgatést és egyhézi Vagyont érintéi kérdésekbenfg Emellett
szémos, részben diplomziciai, részben Ielkipeisztori jellegfi kiildetést teljesitett a ker-
mziny es 3 piispéki kar — els6rend1'1’e11 a hercegpfimzis — bizalma folytzin. 192o—ban
Csiszérik piispék teremtette meg Réméban Magya1‘01‘sz2ig szentszéki kijvetségének
mfikédési feltételeit. Ugyanebben az évben jzirt hivatalos 1’1ton Belgiumban és Hollan-
dieiban. 1923-ban részt Vett Varséban 212 e136 lengyel katolikus kongresszuson, ahol len-
gyel nyelvfi 1'idv6z16beszédet mondott. 1927—ben neve széba keriilt a teibori piispékség
betijltésénél, de 21 jelélést elhziritotta magaitél.‘9 1928-ban 21 kormény és 21 hercegprimzis
képviseletét lzitta el 3 new y0rk—i Szent Istvzin magyar templom felszentelésén, s kézel
hat hétig tarté kérfiton félszeiznzil tébb magyar egyhzizkéizséget leitogatott meg. Ebbeli
ténykedésével a piispéki kar jegyz6k(')'nyVben is régzitett készénetét érdemelte ki.2°
1929-ben Palesztinéban jzirt a hercegprimzis megbizziseibél. 1929. jfilius 29-t61 rendk1’Vii-
li kévet és meghatalmazott miniszter. A kiiliigyminisztériumbél 1930. szeptember
30—2in helyezték nyugzillomzinybaf‘ érdemei elismeréseként ebben az évben II. 0szt2i—
1y1’1 magyar érdemkereszttel tiintették ki, 1932. februzir 4—én pedig korményzéi teljes
elismerést jelképezéi érmet (nagy Sigmmz Lzmdiv) kapott.”

16 Tehét nem 1920—ban tért haza Bécsb6l, amint a PFE1FFER—féle életrajzban szerepel.
17 D0/eumemumo/e, 3. sz.
18 D0/eumenmmo/6, 5-9. sz.
19 Do/eumentumo/e, 4. sz.
2° A 7mlgycz7/' krztoli/em pz'i5pb7e/mri tzmrics/eazrisok r67/‘téizete és jegyz67€b'n_vvei I9I9—I944 /€b'z(')'1ft I-11 (Disserta-

tiones Hungaricae ex historia Ecclesiae 12-13), szerk. BEKE MARGIT, M1'inchen—Budapest 1 992, I, 245-24 6.
2‘ GERGELY JEN6, A /emfoli/em egylyziz tiirténete Mr1gym'0r5z/igon I9I9—I945, Budapest 1999, 323.
22 Walko Lajos kiiliigyminiszter levele Csiszérik Jénoshoz 21 korinényzé legfels6bb elhat2'Lroz2isé—

rél, 1932. februér 8. VEL H/Csiszérik 4. doboz.
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Csiszarik mint Veszprémi kanonok Magyarorszagra visszatérve kapcsolédott be
a Veszprémi egyhazmegye életébe, bar kaptalani kételezettségei (helybenlakas, kc’)-
rusima) alél kétévenként felmentést kért és kapott a nunciustél, papai felhatalmazas
alapjan. A székeskaptalanban a fokozatos e16léptetésnek megfelelfien 1920—tél papai,
1922—t6l segesdi, 1927—t6l székesegyhzizi féesperes és hantai prépost, I932—t61segesdi
f6esperes, I934—1935—ben (irkanonok, 1935-1:61 halalaig éneklékanonok V0lt.23 1919—t61
zsinati bird, I923-ban és 1934—ben részt Vett az egyhazmegyei zsinaton, I933-ban
Rott Nandor piispélc 6t nevezte ki az ekkor megalapitott Actio Cm,‘/Jolica egyhaz-
megyei igazgatéjavafl Budapesten rep1‘ezentat1'V jellegfi f6papi ténykedést fejtett
ki, 1921—t6l az Orszagos Szent Gellért Egyesiilet f6Védn6keként,25 1922—t6l pedig
tiz even at mint a budapesti rend6rse’g lelki V€Z€t6j€.26

CsiszarikJanos 75 éves koraban, 1936. januzir 2—an hunyt el Budapesten. A Kere—
pesi temet6ben a székesffivziros altal adomanyozott diszsirhelyre temették.

2. LEVELEK, FELJEGYZESEK A VESZPREMI
CSISZA/RIK-HAGYATEKBC/)L

Csiszarik piispéknek a Veszprémi Brseki és Ffikeiptalani Levéltarban 6rz6tt, 12
doboznyi irathagyatéka a személyes életfit rek0nst1‘u2il2isa mellett bepillantast
nyfijt olyan, a Szentszék és Magyarorszag kapcsolatait e'1‘int6 iigyekbe is, ame1yek-
hez a pap—dip1omat2inak rémai, bécsi és budapesti kiiliigyi szolgalata idején kéjze
Volt. Ezek ktiziil korabban a f6kegy1iri joggal kapcsolatos, 192o—as éVekb61szarma—
Z6 iratok egy részét hasznalta fel Csizmadia Andor jogtérténész a Horthy-korszak
egyhazpolitikajat targyalé munkajzibanfi Az altala felhasznalt dokumentumok,
melyek esetében lelfihelyként feltiintette a Veszprémi Csisza1‘ik—hagyaték0t, pon-
tosan nem ismert id6be11 es kéiriilmények kézétt eltfintek a levéltarbél, s csak
1988—ban szolgaltatta Vissza azokat az Allami Egyhaziigyi Hivatal, egyeb iratokkal
egyiitt.” A Visszaszolgéltatott iratok jegyzékének az tisszevetése Csizmadia m1’1’Vé—
nek hivatkozasaival azt mutatja, hogy nem minden dokumentum kerijlt e16 ezen

23 PFEIFFER adatait pontositja SOLYMOSI LASZLé—KREDICS LASZLO, ‘veszpvémi sze’/eey/ecipmlan’, Ma-
gyar Katolikus Lexikon, Budapest 1993-2010, XV, 144-152.

24 VEL Litterae circulates (A/2), 1933/111, $14.
25 Dr. K. Komorszky Béla alapfté elnék levele Csiszérik Jénoshoz, I929. december 30. VBL H/Csi—

szarik I. doboz.
26 Képes Pesti Hirlap I932. aprilis 19. (LIV. évf., 70. sz.) A budapesti re11d6rség bficsfizik 11yuga-

lomba Vonulé f6papjatél. VBL H/Csiszarik 4. doboz.
27 CSIZMADIA ANDOR, A 77mg)/m‘ dllpmz és dz egy/azizcz/e jogi /eapcsolzmzimz/e /eiazla/euléisa és gya/eorlam at

H07/‘t/9y—/€07/wzrllebzm, Budapest I 9 66.
28 Az Allami Egyhaziigyi Hivataltél visszakiildéjtt levéltari iratok jegyzéke. VEL H/Csiszarik 3.

doboz. A lista végére gépelvez ,,Az A]3ZH—tél Visszakapott levéltari anyagot Sz6l16si Mihzily kancellzir
jegyzetezte. I 988. febr. hé. Dr. Kérmendy LeVé1tarigazgaté”. — Osszesen 44 tétel Van 3 kéitegbe s0r01—
Va, ebb61 32 tartozik a Csiszarik—hagyatékhoz.
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az 1'1t0n, egy résziik minden bizonnyal €iV€SZ€tt.29 Ezek utzin a Ievéltér V€Z€t6i
jobbnak létték, ha a hagyatéktél iratrendezés cimén tévol tartjék a kutatc’)kat,3° ami
Viszont ki'1lé')nbé')z6 spekuléciékra adott alkalmat az iratanyag ,,titkaiVal” kapcs0-
latban.

Ami a Csisz:iril<—hagyaték tartalrnét illeti, eiltalénosszigban elmondhaté, hogy a
piispék, eillarn és egyhéz egyfittm fikédésénekmindkét részr0’1 megbecsiilt és deké—
rumokkal ékesitett munkzisa nem pletykagyfijteményt hagyott az utékorra, ha-
nem olyan irategyiittest, amely bizonyos egyhziztérténeti témékban hasznos ada-
lékokkal szolgélhat az 1906—t0l 1930—ig te1‘jed6 id6szak kutatéi szémzira. Egyhaizi
Vezet6k, éllami tisztviselfik és kézéleti férfiak Csiszérikhoz intézett levelei mellett
a hagyaték részét képezik olyan déntéseket el6készit6 feljegyzések és elemzések —
Iijabb kifejezéssel élve hzittéranyagok —, amelyek kiegész1’t6 informéciékat ny1ijt-
hatnak a szentszéki kévetség, illetve a budapesti kiiliigyminisztérium hivatalos ira-
taihoz. A teljesség igénye nélkiil emlitve néhainy témait: 21 Ne temere dekrétum ma-
gyarorszégi érvényessége (1908-1909), a magyar nyelvfi g01‘<'5g katolikus liturgia
kérdése és a hajdfidorogi egyheizmegye feleilliteisa (1909-1912), a Tanécskéztzirsaszig
egyheizpolitikéja, a fékegyfiri jog kérdése és a piispéki székek bettiltése az 1920—as
években, a Szentszék teirgyaleisai az utédéllamok kormzinyaival és a veliik kététt
megegyezések, a trianoni hateir eiltal szelt egyhézmegyék Vagyoni iigyei, a cs2ing6-
kérdés, az észak— és dél—amerikai magyarok pasztorziciéja. A hagyatékban tal2ilha—
ték Csiszzirik rémai el6djét6l, De Monte] prelzitustél szzirmazé iratok, az 1906 616t-
ti éVekb0’l is.3‘

AZ aleibbiakban néheiny figyeiemremélté levelet és feljegyzést kéjzliink a Veszp-
rémi Csiszeirik-hagyatékbél. AZ elsé’ két levél (1-2. sz.) az eperjesi piispéki szék be-
téltésével £111 kapcsolatban. V2’11yi]2’1110s piispék halzilzit k0Vet6en a székiiresedés 1(0-
zel két évig tartott (1911. november 9.—1913. oktéber 7.). Kormzinyzati tényez6k
1912 Végén Csiszairikot kiveintzik jeléjlni az egyhzizmegye élére, aki ugyan gérég ka-
tolikus papi csalédbél szzirmazott, de ekkor meir harminc éve a kassai egyhézmegye
latin ritusfi papja Volt, s a felkérést elheiritotta magétél. A levelek a konkrét iigyén
t1’1l rzivilzigitanak arra, milyen nemzetpolitikai, s6t pértpolitilcai érdekek bef0ly2i-
soltzik 21 gérég katolikus piispéik személyének kivzilasztziszit, S 212 zillam részér6l mi-
lyen elveirzisok fogalmazédtak meg a rutén hivek f6p2iszt0r2iVal kapcsolatban. Bér a
levelekben nem esik szé az 1912-ben felzillitott hajd11d0r0gipi'1sp0kségr61, a magyar

29 Példéul a fékegyfiri joghoz tartozé kirzilyi hatziskérék iistzija CSIZMADIA, A mozgvm" zillam 65‘ az:
egybdzak, 133.

30 GERGELY, A kdtolzi/em egy/ydz tfirtéizete, 351.
3’ Nemcsak kévetségi anyagok, hanem a Rota Rmmzmz dékainjénak feliigyelete alatt éllé Amad0ri—

prelatfira iigyeivei kapcsolatos iratok is, péidéul a kés6bbi XV. Benedek pzipa, Giacomo delia Chiesa
ajénlélevele a prelatfira jogi képviseletére pélyézé Carlo Patriarcainak (1889. mzircius 19.), vagy XII.
Pius pépa testvérének, Francesco Pacellinek kérvénye ugyanezen poszt elnyerésére (1904. mzircius
4.). VEL H/Csiszérik 4. d0b0z.
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gtirég katolikus egyheizmegye kériil tzimadt nemzetiségi fesziiltség kényessé tette
az eperjesi szék betéltésének iigyét is.

Az 1919 novemberébfil fennmaradt Ievélvziltais a bécsi apostoli nuncius és az ek-
kor mér a magyar kiilfigyminisztérium zilloményziba keriilt Csiszzirik piispék k0-
zétt a f6kegy1’1ri jog gyakorlziszinak kérdését érinti (3. sz.). Bzir a nuncius irata sze-
mélyes megkeresés, Csiszérik Veilasza mzir az zillészinak megfe1e16 évatossziggal
irédott, ami abban is t1'ikr0z6dil<, hogy a f6kegy1’1ri jogra térténé’ expressis verlvis hi-
Vatkozést térélte a fogalmazvénybél. A f6kegy1’1ri jog kérdése, azok utén, hogy 21 ki-
rzily az zillamiigyek viteIét61 Visszavonult, egyarzint jelentkezett elvi és gyakorlati
problémaként. Ennek a 1{é1‘déSkOII1pl€X11II1I1ak egyik — nem a leglényegesebb — része
volt a kanonoki kinevezések iigye, ami a f6kegy1’1ri jog alapjén az uralkodét illette
(a megyéspiispék jeléltjeinek figyelembevételével). A szakirodalom eddig Cser—
noch Jénos hercegprimés és Haller Istvén kultuszminiszter megegyezését, illetve
ez utébbi 1919. december 31-ei levelét tekintette az elsé’ formailis Iépésnek 21 kérdés
rendezése felé.3‘ A levélvéltés szerint a kezdeményezés — nyilvzin nem fiiggetleniil
a magyar piispfjkéjk megkeresését61 és attél a téirekvéstéil, hogy a kormziny sz2indé-
kait a f0’kegy1’1ri joggal kapcsolatban kipuhatoljeik — az Ap0st01iSzentszék11ek tulaj—
donithaté. A meisik érdekesség, hogy — szemben a Csiszzirik eiltal prognosztizélt
menetrenddel — a kanonoki kinevezések zitengedése a megyéspiispélcéknelc meir a
f6kegy1’1ri j0g1‘0lrendelkez6 1920. évi I. térvény elfogadzisa (1920. februzir 29.) el6tt
megtértént.

Az I927-CS év a magyarorszégi piispéki székek betéjltése szempontjébél ku1cs—
fontosszigfi a két Viléghéborfi k0z0'tti korszakban, tekintettel a Szentszék és a ma-
gyar kormény k0z('5tt ekkor megkététt imem semplicére, amely Pietro Gasparri b1’ -
b0r0s-éllamtitkeir és gréf Klebelsberg Kuno Va1l2is- és lcézoktatzisiigyi miniszter
mzircius 24—ei szébeli megzillapodeisa nyomén Gasparri mzijus 10—én kelt jegyzéké—
ben nyert hivatalos f0rm2it.33 A piispéjki székek betéiltésének médjzit szabélyozé
megegyezés kiterjedt a tébori piispékségre is, melynek iigye Zadravecz Istvén 1926
6szén benyfijtott lemondzisa utain Vailt aktuzilissé. AZ 1’1j teibori piispék kinevezését
nemcsak az a kérdés nehezitette, hogy a katonai ordinzirius tisztsége egyhzizi vagy
zillami hivatalnak tekintend6—e els6s01‘ba11, hanem a kfil figyitzirca és a kultuszmi—
niszter kézétti rivalizzilzis a piispijkkinevezéseket el6készit6 tzirgyaleisok jogzit ille-
t6en.34 Csiszeiriknak egy fennmaradt fogalmazvzinyzibél figy tfinik, hogy 6 is jeléilt
Volt 21 teibori piispéki posztra, de ezt elhairitotta magaitél, érdekes médon nem k0ré—
ra hivatkozva — 67 éves Volt ekkor —, hanem azzal az indokléssal, hogy a személyé-
Vel szembeni ellenérzések akadélyzit képezhetik a megegyezésnek (4. sz.). Kérdés,
Vajon Vatikéni kélfikben Valéban bfinbaknak tekintették—e 6t, amint irja, minden—

32 CSIZMADIA, A mczgvm/' aillczm és dz Egj/}JliZ£l/€, 272-273; SALACZ GABOR, A f5’/eegyzlfijog és at pz'i5pb7e(')'k
/einevezéye él /eét vilnigwboml /ei)‘2;r)‘2*t Magycz1‘o1~szzig0n (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 16),
Budapest 2002, 20-22.

33 SALACZ, Afé’/eegyzlrijog és 51 piispbkbk /ez'neveze’se, 108—113.
34 U0., 101-104..
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esetre a magyar kormény egyheizpolitikéjzira ezekben az években gyakorolt hatzisa
tényszerfien igazolhaté, ha a piispéik szakvéleményeit ésszevetjiik a k1'i11'igyminisz-
tériumnak a szentszéki jegyzékekre adott vélaszaival. AZ ziltala kidolgozott sz('5Veg-
tervezetekkel ugyanis sokszor szé szerint megegyeznek 21 magyar kormény 2i1l2is—
pontjét ti'1kr0z6 jegyzékek és kévetutasiteisok.

E2 21 megeillapiteis igaz a prirnzisi szék betéiltésére is, ami Csernoch Jzinos bi -
boros 1927. jfilius 25—én bekévetkezett halélzit k6Vet6en Vzilt a Szentszék és a ma-
gyar kormény teirgyaleisainak legf6bb kérdésévé. Serédi Jusztinizin kineVezésé-
nek fordulatos térténetét a kiiliigyminisztérium iratai alapjzin feldolgozta mail‘
Csizmadia Andor és Salacz G2ib0r,35 de Csiky Balézs kutatésai 1’1j megvilégftésba
helyezik az esernények menetétfi éA budapesti nunciatfirzinak és a Rendkiviili
Egyhézi Ugyek Kongregeiciéjzinak a Vatikéni Titkos Levéltzirban talzilhaté, s
fijabban h0zzéférhet6Vé tett irata11yaga37 érdemben médositja a szakirodalom
zillzispontjét jé néhziny kérdésben, téibbek kbzijtt abban, hogy kezdett6l Serédi
lett volna a Vatikzin egyetlen jeléiltje a hercegpr1'm2’1si p0szt1‘a.33 Miutzin VValk0
kiiliigyminiszter augusztus 10—én kéizéjlte a budapesti nunciussal a magyar kar-
mény azon Véleményét, hogy az 1’1j primést a piispéki kar kebelébéil lenne sze—
rencsés kivzilasztani, a Szentszék is ezen a nyomon indult el, s ilyen értelmfi
kérkérdést intézett a magyar piispékélqhéz. Serédi személye csak szeptember
folyamzin és fokozatosan keriilt el6té1‘be, amiben Csiky szerint nem a rémai 1(6-
réknek — ffileg 11cm 3 bencés prfmzis-apétnak, aki nem Volt t1’1l jé Véleménnyel a
szerzetesr6l -, hanem a budapesti nunciusnak volt dénté’ szerepe. igy Barcza
Gyérgy szentszéki magyar k0'Vet szeptember Végi jelentése, és a Vele egybe—
csengé’ magénlevele Csiszeirikhoz (5. sz.) 21 tényleges Vatikzini hangulatot t1'il<-
rézheti, s 21 kérdés lebegtetése nem csupzin valamifajta ,,megtéveszt6 talctika”
V01t az Allamtitkzirszig illetékesei részér61.

Ezek utén meglepetésként érte a magyar kormzinyt a Szentszék oktéber 12—ei
jegyzéke, amely szerint a pépa esztergomi érsekké Serédit kivzinja kinevezni. A
kiiliigyminisztérium kénonjogi taneicsoseinak egy nappal késéibb kelt feljegyzése
olyan elsé’ reakciéként értelmezhet6 szakvélemény, amely mind az elfogadzis,
mind az elutasitzis mellett felsorakoztat érveket (6. sz.). A kormziny ugyan az ut0b—
bi zilleispontra helyezkedett, zim Csiszzirik meir ekkor szémba Vette a Serédi szemé—

35 CSIZMADIA, A 17mg_wn' pillczm éc dz egy/acizak, 313-322. SALACZ, A f6’/eegvzirijog és at p1}i.q)()7e()7e /einevezése,
123-155.

36 CsfKY BALAZS, Serédi ]‘usztz'nz'én /7e7"cegp7"z’«77/zési tevé/emysége, D0kt0ri disszertzicié, kézirat. Buda-
pest 2010, 31-59. - Lzisd tanulményét e kétetben.

37 Az fijabban kutathatévé tett Ievéltziri anyag ismertetése: TOMISLAV MRK0NJ1é, Arc/yivio dellzz
7zu7¢zir1tum azpostoliaz in Ung/aerial (I92 0-I939), Gli archivi delia Santa Sede e il regno d’Ungheria (secc.
15-20). In memoriam di Lajos Pésztor (CVH 1/4; a cum di Gaetano Plata11ia—Matte0 Sa11filipp0-Pé-
ter Tusor), Budapest-Réma 2008, 255-288; FEJERDY ANDRAS, A Vrlti/613722" Titkos Levéltci7/' legutcibla meg-
nyflt mzt¢lny;zgcZ7*6l, Levéltéri Szemle 57 (2007) 3. sz., 42-48. Lzisd e kétet k0vetkez6 kijzleményét is.

38 igy Véli GERGELY, A katolikus egg//aoiz tdrténete, 61.



CSISZARIK PUSPOK VESZPREMI HAGYATEKA 187

Iyének elfogadésétél Vérhaté elényéketz primaisként minden bizonnyal p2’1rtf0g2'1-
sziba Veszi majd a Szentszék el6tt a hazai j0gfej16dés sajzitosségait, illetve tekintettel
az esztergomi egyhézmegye Vagyoni vitaiira Csehszlovékiéval, felvéllalja a nemzeti
érdekek Védelmét. Ami Csiszzirik prognézisét illeti, azt kell mondanunk, hogy
Serédi mindkét Vonatkozzisban megfelelt Vzirakozeisainak, Inert 1929—ben sikeriilt
elérnie a magyarorszégi kegyuraseig szentszéki respekt2il2is2it,39 és érdemi befolyzist
tudott gyakorolni a Vatik2ini—csehszlov2ik tzirgyalétsokra/W Ez utébbi iigyben egyéb—
ként igénybe Vette Csiszérik p1'isp<'5l< szakérte1mét.4‘

AZ 21 kifogzis, hogy a bencés jogtudés hazzijzitél tzivol élte 1e élete javzit, s ezért
csak a magyar Viszonyokba Valé ,,beleé1és” utzin lehetne alkalmas a magas tisZt—
ség betéltésére, kulcsfontosszigflvé Vzilt a k6Vetkez6 hetek jegyzékveiltzisaiban,
s arra Vezette a Szentszéket, hogy november 2—én fijélag Serédit, de egyen16re
csak mint apostoli adminisztrzitort jelélje Esztergomba. Barcza kijvet Csiszé-
rikhoz intézett levele arrél tanfiskodik, hogy egy ilyen jellegfi’, kéztes megoldzisra
legalébbis kévetkeztetni lehetett a rémai hirekbfil (7. sz.). Csiszziriknak 3 szentszéki
jegyzék zitadésa utén irott szakvéleményét Csizmadia Andor mzir hasznosftotta
(ezért nem szerepel forreiskijzlésiinkben), benne a tanzicsos egyrészt — a kor2ibbi—
nail nagyobb figyelemmel a keinonjogi szempontokra — nem lzit sok esélyt Serédi
kinevezésének megakadeilyozéséra, mésrészt a jeléltnek a hazai partikulziris jog-
fej16dés irénti érzéketlenségét mzir jéhiszemfi tévedésként értékeli.42 Ennek 6116-
nére a magyar kormény fijabb nehézségeket tzimasztott, megakadélyozni azon-
ban nem tudta Serédijusztinién érseki eléfléptetését, ami 1927. november 29-én
perfektuélédott.

Klebelsberg ezt k('3Vet6, december eleji rémai fitjén csak azt az igéret tudta —
mintegy kompenzéciéképpen — kicsikarni Gasparri biborosbél, hogy 21 Szentszék
megvizsgzilja az intem sempliceben régzitett eljérzisrend pontositziszinak lehet6ségét
(amire Végiil nem keriilt sor). A kormeinyzati téjrekvések sorozatos kudarca eléggé
kellemetleniil érintette a szentszéki magyar kévetet, aki sziikségesnek érezte a Vé—
dekezést felettesei e16tt, tébbek kézétt a kiiliigyminisztérium és a kultuszteirca k6-
zétti egyenetlenséget okolva a kialakult helyzetért. Ehhez jérulhatott, hogy ko-
rzibbi, néhziny hénapos 1'igyViV6sége ellenére sem rendelkezett még 21 kévet olyan

39 ERD6 PETER, A magymforszzigi /eegyumsoig, Magyar Katolikus Almanach. H: A Magyar Katoli—
kus Egyhéz élete 1945-1985 (szerk. Turényi Lészlé), Budapest 1988, 697-718.

4° SALACZ GABOR, A mzlgymr /mtoli/my egy/yoiz at szomszédos 5211517720/e umhmt alatt (Dissertationes Hun-
garicae ex historia Ecclesiae 3), Miinchen 1975, 38-43.

4‘ ,,Msgr. Ciriaci [IIZ
egész terjedelmére Vonatkozé téjékoztaté kiiléjn feljegyzést, amelynek megszerkesztésében a hercegpri-
mzis majd Csiszzirik doktornak a kézremfikédését kfvzinja igénybe Venni.” Gréf Khuen—Héde1'V2'1ry Séndor
napi jelentése a hercegprimés rén1ai1’1tjér6l, I928. msircius 8. VEL H/Csiszzirik I. doboz. — A jelentéshez
mellékelt iratok azt igazoljzik, hogy ez a. kézremfikédés megtértént.

42 Csiszérik Jzinos feljegyzése 21 primési szék betéjltéséhez, I 927. november 2. utén. VEL H/Csisz2i—
rik 3. doboz. Idézi: CSIZMADIA, A magycrr aillam 65 az egy/ycizztk, 316.
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kapcsolatrendszerrel Réma egyhzizi kéreiben, ami 1ehet6Ve' tette Volna szziméra a
teljesebb kérfi informéciészerzést (8. sz.).43

AZ utolséként lcézélt, 1929—b6lsza’1rmaz(’) level a szatméri és nagyvéradi ,,cs0n-
karészek” k01‘m2'1nyz2is2inak kérdésével foglalkozik (9. sz.). A két egyhzizmegye
Magyarorszeigon rnaradt plébziniziit a Romeiniziban székel()' piispék, illetve apostoli
adminisztrétor helynékei kormeinyoztzik. Gsszeffi ggésbena romzin k0nk0rd2itum-
mal, amely a két egyheizmegye egyesftését irzinyozta e16, sziiletett meg a magyar
korménynalc 212 a javaslata, hogy a magyar részeket is egy személy, Glattfelder
Gyula kormzinyzésa alé helyezzék, s igy a Klebelsberg ziltal pzirtfogolt Szeged V2i1‘0—
sa az ésszes kelet—magyar0rszégi ,,csonka1'ész” egyhézi kézpontja legyen. A Szent—
szék azonban a kiilénzilleis fenntarteisa mellett déntétt, és a romzin konkordétum
életbe lépése (1929. jfilius 7.) utén apostoli kormzinyzészigokat eillitott fel a nagyV2i—
radi és a szatméri teriileteken. Err6l Gasparri zillamtitkzir mér el6z6leg, siprilis
26—2’1n kelt jegyzékében értesitette a kormzinyt, Barcza kévet Csiszzirikhoz intézett
levele erre a déntésre reag2il.44

DOKUMENTUMOK

I.
Budapest, 1912. december 20.

gréf Zic/ay fainos vallais— és /eb'z0/etamfviigyi miniszter Csz'szci7rz'/e flinos/902
(VEL H/Csiszzirik 6. doboz — clozctylogmp/via)

Vallzis es Kijzoktatzisiigyi Minister
Budapesten, 1912. deczember 20.

Méltészigos Uram!
Azon nehézségek lcézijtt, melyek az eperjesi gk. p1'isp('5ki szék betéltése elé g6r-

diiltek, s amelyek az ellentétes szempontok miatt alig mutatkoznak lek1'izdhet6k—
nek: 32 21 gondolat é1‘lel6d('jtt meg bennem, hogy e piispéki székre Méltészigodat
hozorn javaslatba

Ezen tervemet az eperjesi piispéki szék betéltése kérdésében igen szerencsés és
iidvés megoldésnak ta1:i111:2’1k éllami és nemzeti szempontbél a k6zeIebbr61 érdekelt
kérék is.

43 Barcza emlékirataiban megérélcftette Serédi kinevezésének térténetét, anekdotikus elemekkel
tarkitvaz Bm/‘cm Gy(')'7/'gy: Diploflmtzlemlé/eeim I9II—I945. Mdgyzzrorszrig volt wtik/ini és lam:/'0m' kévetéize/e em-
le’/eimmilaél I—II, kiad. ANTAL LAszLé, Budapest 1994, I, 215-226.

44 SALACZ, Af6’kegyz2rz°j0g és Ll piisptf/<’()7c /<’z'7/zewzése, 157-159.
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Nem kétkedem, hogy egyhézi tekintetbfil is teljes mélténylésra talziland i11eté-
kes helyen e széndékom és a fénnforgé ritusbeli akadzily kénnyen elhérithaté lesz.

Felkérem Méltéségodat, hogy az ezen tervemhez f1’iz6d6 nagy egyhézi és 21113-
mi érdekeket szern el6tt tartva, elhatzirozziszival a megvalésitést lehet6Vé tenni
rnéltéztassék.

Mid6n idevonatkozé nyilatkozatzit kérem, maradok tisztelettel
[m.p. ]

ZiChy45

2.
Budapest, 1912. decemlaer 23.

Berzeviczy Albert, (1 Magyar Tudomtinyos Akozdémz'cl 6171676646 Csz'szairz'/e/aoz
(VEL H/Csiszzirik 6. doboz — mp. 0rig.)47

Berzeviczy Albert Bpest 912. decb. 23.

Méltéseigos Uram!
Hénapok éta folyik a meddé’ és éldatlan kijzdelem k0rm2inyp2irt48 és r1éppért49

kézétt az eperjesi gér. kath. piispékség betéltése kériil. AZ iigy ma mzir tiszta hata1—
mi kérdéssé fajult, melynek kzireit a legfontosabb egyhzizi, kulturélis, s6t nemzeti
érdekek leitjék. A néppért — Vagy, jelijljiik meg k<')’zelebbr6l: — a kassai piisptik 11r,5°
magas, s6t legmagasabb egyhézi éjsszekéjttetései révén a seirosmegyei intelligentia
és a kormény jeléltjeit egymésutén disqualificélja Réméban, de hajlandé Volna a
legkétesebb értékli’ jelélt iigyét félkarolni, ha csak az illeté’ tudja, hogy néppzirti
nem munkapzirti befolyzisnak készénheti székét s ennek megfe1e16e11 a Vé1aszté-
soknél rnajd hajlandé lesz a néppzirt oldaleira zillani, ilyenképpen megszfi ntetvéna
V2’11yi5I alatti éllapotot, a mikor a gér. kath. papszig, témaszkodva a hatéseigi befo-
lyésra és az intelligentiéra, az ijsszes keriiletekben majorizélni tudta a néppzirtot.

Ebben a szerencsétlen helyzetben menté’ gondolatképen egy férfili neve keriilt
az e16térbe, akire eddig senki sem gondolt, mert a latin ritushoz tartozik, dc aki -
mint éltalzin rnondjeik, - sziilei révén tulajdonképpen a géjr. kath. egyhzizhoz Volna

45 Zichy Jénos gréf (1868-1944), 1910-1913 k0z0tt Val1és— és kézoktatzisiigyi miniszter.
46 Berzeviczy Albert (1853-1936), 1905-t6l haléléig a Magyar Tudoményos Akadémia elnéke, a le-

Vél keletkezésekor a Nemzeti Munkapért orszeiggyfilési képVisel6je, e16z61eg a képVisel6h2iz elnéke.
Pzilyzija Eperjesen indult, a csalaidi birtok a Sairos vzirmegyei Berzevicén fekiidt.

47 Fejléces papiron.
48 Nemzeti Munkapért.
49 Az ekkor ellenzékben léV6 Katolikus Néppairt.
5° Fischer—C0lbrie Agost (1863-1925), 1904-1907 kézétt utédleisi joggal felruhzizott kassai segéd—

piispbk, 1907-t()’1 haléléig kassai rnegyésplispék.
5‘ Va’lyi]2in0s (1837-1911), 1882—t6l halaileiig eperjesi gér. kat. piispék.
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tartozandé, s akinek tekintélyével jzitszva le Volnénak kiizdhet6k a torzsalkodzisbél
szérmazé osszes nehézségek, s az elzirvult eperjesi dioecesis Valahéra oly ffipzisztort
nyerhetne, aki el6tt mindenki szivesen hajolna meg.

E2 21 férfifi — Méltoszigod.
En nem ismerem, nem is kérdezem Méltosiigod politikai hitvallését. Meg Va-

gyok rola gy6z6dVe, hogy sokkal magasabbra tartja a piispoki hivatzist, mintsem
hogy azt rideg pértérdekek szolgailatziba éllitané. De a mfi lépolitikai hare érdekein
messze tfilmeno’ szempontok is igazolnék az eperjesi piispoki széknek ilyen, mond-
hatni 1*endk1'Viili modon Valo betoltését.

Bold. Vélyi iidvos mfikodése az egyhézi javadalmat értékben, hozadékban lé—
nyegesen fokozta s egy sereg nevezetes kultfirintézmény alapjait tette le. A helyzet
ma kitfinffen alkalmas arra, hogy egy magasabb roptfi, szélesebb Iétékorfi, nagyobb
conceptiékkal bird piispok ott Valéban nagy és iidvos dolgokat alkosson s egy fe-
nyes aerét inditson meg figy egyhzizi, mint hazafifii szempontbol.

Legyen szabad onzo’ szempontot is csatolnom ezekhez. Vélyi személyes, jo bani-
tom Volt; oly jél esnék nekem tudni, hogy orokébe oly Valaki lép, ki mzir eddig is bi-
zonyos baréti érziilettel tiintetett ki s kivel annyira ohajtanék minél kozelebbi
érintkezésben eillani.

Meg Vagyok réla gy6z6dVe, hogy Méltéseigod — ismétlem, nem pélrtérdekek szolgé-
latéban — buzgon tzimogatné azokat a hazafias intentiokat, melyeket ott 21 jéindulatli, de
szegény es csekély mfiveltségfi ruthénség kozepett a megye V€Z€t6 elemei képviselnek s
melyek megvalositaisa elé a rovidléto peirtérdek csak nagyon is gyakran geincsot Vet.

A miniszter fir egyenes folkérésére, tehét Vele egyetértéileg from e levelet, ker-
ve arra Méltoségod nagybecsfi nyilatkozatzit. Vajha a karécsonyi iinnepek ihletes
orzii nekiink kedvezo’ elhatzirozeist érlelnének meg Méltészigod lelkébenl Valéban
szerencsésnek érezném akkor magamat.

Kellemes iinneplést és boldog 1’1j évet kfvzinok Méltéseigodnak, 6szinte nagyra-
becsiiléssel s a régi rokonszenvvel iidvozli igaz tiszteléije és hive

Berzeviczy Albert

3.
Bécs, 1919. novemlver I7. — Budapest, 1919. november 30.

Teodoro T/olfré di Bmozo /aécsi olpostoli nunciussz és Csiszciri/eflinos levélwiltciso
(VEL H/Csiszérik 6. doboz — cop./m.p. concept.)

Bees, 1919. november 17. 19691. szzim
Elve szives és ismeretes joszigzival, kérem, sziveskedjék Velem tudatni, Valjon 212

On Véleménye szerint, tekintve a jelenlegi koriilményeket a mostani magyar kor-

52 Teodoro Valfré di Bonzo (1853-1922), 1916-1919 kozott bécsi apostoli nuncius, 1919. december
15—to’1biboros.
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ménynak az-e a szzindéka hogy a maga részére reclamzilja annak a privilegiumnak a
gyakorlziszit amellyel eddig a magyar kirzilyok a képtalani dignitésok adoményozé-
szinél éltek, avagy hajlando—e az ilyen kinevezéseket a rnagyar piispokok szabad
rendelkezésére bocszitani.

Nagyon lekotelezne azzal is, ha ebbeli Véleményét Velem miel6bb kozolni sz1’-
Veskednék.

Courtoisie53
Teodoro Valfré di Bonzo

Trapezunti érsek, Ap. Nuntius54

Kegyelrnes Uraml
Excellenciédnak ireinyomban tanfisitott kegyes bizalmziért heilés koszonetet

rnondva, hodolatteljesen tudatom, hogy Excellencizidnak f. é. novernber ho I7-én
kelt 19691. szémfi levelét mely tegnap azaz november 29-én érkezett kezeimhez55
megkaptam, és sietek Kegyelmességeddel tudatni, miszerint a Nagyméltoségod
ailtal apostrophélt tzirgy dolgeiban nyert impressiém oda terjed, hogy a jelenlegi
magyar kormény, noha gondosan szivén Viseli az osszes szent Istvzin koronzijzit il-
Iet6 jogokat és privilegiumokat, tekintettel a kormzinynak kifejezetten ideiglenes
jellegére és egyéb fontos korijlményekre mindaddig mfg a nemzetgyfilés meg
nem alakul és mfg a magyar nemzet a kormzinyforma és a kormzinyforma leg-
fontosabb corollziriuménak dolgeiban nem hatéroz, mzir azért is hogy minden
praejudicium és félreértés elkeriiltessék, olyan egyh2izi56 iigyekben, amelyek a
magyar kirzilyok éltal mindeddig gyakorolt jogokat és kivéltszigokat érintik, a
Iehetoséghez képest minden lépéstol és intézkedéstol tartézkodni kivéln és re-
ményli miszerint ebbeli aillésfoglalésa az Ap. Szentsze’l<t6l is méltzinyos megér-
tésre és Viszonzzisra fog talélni.

Courtoisie

Csiszzirik ]2'111os57
Budapest, 1919. november 30.

53 ‘C0m't0isie’ (fr.): udvariasssig, itt: udvariasségi formula.
54 A nuncius levelének magyar forditzisa.
55 A fogalmazvziny piszkozateiban ehhez hozzeiffizve: ,,zz [Jud/lpesti vicdrizztm zitj/112”.
56 E16z6leg kihfizvaz ‘ztzo/ebmz 51 f(7keg_w2'Vij0g0t e'1/'z'nt6°.
57 Csiszeirik vzilaszénak fogalmazvénya.
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4.
Budapest, 1927. febmvhr I5.

Csiszziri/e fa’/nos levele T/Véll/60 Lajos /eiiliigg/77zimszte1"/9ez58
(VEL H/Csiszzirik 6. d0b0z - dotctg/log’/*.)59

Nagyméltészigfi Kfi l fi gyminiszterUr!
AZ 3 legmélyebb tiszteletbfil fakadé alézatos bizalom, mellyel Nagyméltészigod

irényéban Viseltetem, arra baitorit, hogy a k0Vetkez6k elfiadziseival Vegyem igénybe
Excellenciéd idejét és tiirelmét.

A In. kir. korrnziny, rniként Excellenciéd e16tt e1s6 sorban tudva Van, 0da t0rek—
szik, hogy a kirailyi f6l<egy1’1ri jog épségben tartzisa mellett, ezid6szerint az Ap.
Szentszék olyan egyhézi férfifit emeljen a megiiresedett piispéki székbe, kire a m.
kir. kormziny irényitsa bizalmasan a Szentszék figyelmét és kinek személyére a In.
kir. kormzinynak és az Ap. Szentszéknek el6zetesen bizalmas érintkezés fitjzin sike—
riil megegyezni. Kénnyen érthet6, hogy a 111. kir. kormziny ezt a médozatot a t2ib0—
ri Vikériatus betijltésénél a p0ti0ri kivénja betartani.

Erre nézve a m. kir. kormeiny el6reléthat01ag legkézelebb fog Iépéseket tenni.
Ezzel a szinte bizonyosseig szzimba mené’ eshet6ségge1szembe11 212231 a tisztelet-

teljes kéréssel jérulok Excellenciaid elé, méltéztassék abban az esetben, ha jéakaré
oldalrél esetleg az én igénytelenségem is széba keriilne, attél hogy ez a szerény név
a jelzett Viszonylatban a b1'b0rn0k éllamtitkeir 11160 e10'tt széba hozassék, kegyesen
eltekinteni.

Azt az animositeist, mellyel a kultusminiszter 11161
lenségemmel szemben Viseltetni méltéztatott és mely - hogy negativumoktél
eltekintsek - abban cs1'1cs0s0d0tt ki, hogy a kultuszminiszter 131‘ annak idején -
Dar11V2iry62
kebeléb0’1 V2110 eltaivolittatzisomat szorgalmazta (Fischer piispijk 1'igye)63 a leg-
Iijabb idékben olyan jéindulat Véltotta fel, melyért
lzis Vagyok.

Amde ezt a jéindulatot, akzir initizilzis, akzir conniventia alakjéban nyilatkoznék
meg, esetleg az adott esetben, nem szabad javamra kamatoztatnom.

Biztos tudomzisom Van ugyanis arrél, hogy hol ,,m0sak0d2is” okébél h0l egyéb
személyes, nem éppen kristzilyos forrzisbél fakadé okokbél egyes ,,szaVahihet6”

58 Walko Lajos (1880-1954), 1925-1930 és 1931-1932 kéjzétt kijliigyminiszter.
59 Alziirzis nélkiili fogalrnazvziny.
60 Pietro Gasparri (1852-1934), 1904-1916 kézétt az Egy/uizi Tiflvény/e{J'7zyv kodifikéciés mu11k;i1a—

tait vezette, 1907—t0’l b1’b0r0s, 1914-1930 kézétt zillamtitkér.
61 Klebelsberg Kuno gréf (1875-1932), 1922-1931 kéizétt Vall2is— és kézoktataisiigyi miniszter.
62 Daruvéry Géza (1866-1934), 1922-1924 kézétt lciiliigyminiszter.
63 1924—ben, amikor Fischer—C01brie Agost kassai piispék a csehszlovzik hatészigok retorziéitél tar-

tott - V0. e kétet kévetkezfi kézleményének fiiggelékét -, Klebelsberg felajénlotta neki :1 pécsi p1'is—
péikséget. SALACZ, Afé’/eegyzirijog 6'5 5! pz'isp()'/cdk /cinevezése, 91.
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egyéniségek a példabeszédszerfi ,,béte noire”—nak64 eillitottak be Réméban, neve-
zetesen a bfbornok éllamtitkér fir el6tt azzal a megtoldzissal, hogy ezt a dicstelen
szerepet azért Véllaltam, hogy a kormainy részérfil kezdeményezendé’ és f01yta-
tandé bizalmas érintkezés révén a m. kir. kormény kezdeményezésére pi'1sp6k—
séghez jussak.

Ennek a mindenképpen alaptalan, de nagyon is étlzitszé rzifogzisnak a jé iigy ér-
dekében sem szabad tépot nyfijtanom.

Ezek a kériilmények birtak arra, hogy egy Valészinfi tleneshet6ségge1 szemben
is a fentiekben leszegzett alézatos kérelmemet bizalmasan terjesszem Excellencizid
elé. Mély tiszteIettel‘5

Excellenciédnak
legalézatosabb szolgéja

Budapest, 1927. februzir 15—én

5.
Réma, I927.

5zeptemI9e7;(24.Bozrczoz Gyrfl gyszentszé/ei mczgym/' /e(')'vet” Csiszoiri/6fiinos/yoz
SlSZ2lrl' . 0 OZ— 1161'}/0 7'.(VELH/C' "L3db cl jg)

Légation Royale de Hongrie prés le Saint Siége
Réma, 1927. szept. 24.

Igen Tisztelt Kedves Piispijk Uraml
Most, hogy itteni mfikédésemet megkezdettem nem akarom elmulasztani,

hogy Neked eddigi értékes témogatzisodért kéjszéinetet ne mondjak és egyszer-
smind arra is kérjelek, hogy jéakaratli bizaimadban a j('5v6ben is részesitsél. Igazén
nagyon jé és megnyugtaté érzés az nekem, hogy tudom, hogy Benned (iszinte ba-
rziti jéakarém Van és egyben itteni iigykérémben legértékesebb tanzicsadém is.

A Szentatyzinél Valé elsé’ kihallgatzis igen szép és megkapé Volt, 21 Pépa igen me-
leg és atyai hangon beszélt a magyarokrél, 212 is igen jél esett, hogy engem nem
mint fijonnan jijtt idegent fogadtak a Vatikénban, hanem mindenki azt hangs1’1—
Iyozta, hogy ,,Visszajt'>ttem” hozzeijuk.

A primési kérdésréil szélé téviratomban a sorok kézétt is Iehet olvasni, azaz k6-
Vetkeztetni. Azt hiszem a Szentszék, ha egyéltalén kezdetben gondolt is extrava-
gzins jeléltekre, figy most mzir belzitta, hogy az Iigysem fog menni és tfilszigosan
meglepetésszerfi ’ki11eVezést()’l, azt hiszem legalébb, nem kell tartanunk. Kiilénben
oktéber kézepéig eld()'1 ez a kérdés, azaz addig tudni fogjuk, hogy a Vatikén kit

64‘ Béte 7/z0z'7*e’ (fr.): ,,bfinbak”.
65 E két szé kézireissal.
66 Barcza Gyérgy (1888-1961), 1927-1938 kézijtt Magyarorszzignak a Szentszékhez akkreditélt kt’)-

Vete, e16z61eg, 1923. j11lius—szeptember kézétt iigyvivé’.
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akar, meis kérdés lesz persze azutzin, hogy az il1et6t mink el is f0gadhatjuk—e. En
addig is itt er6sen ffitém majd a kazzint a mi jeléltiink érdekében, az esetleges Pest-
r61 ide a Vatikénhoz magénutakon jévé’ insinuzitiékkal szemben természetesen itt
nehéz s6t lehetetlen kiizdenem.

Remélem révid szabadszigodat kellemesen téiltétted el. Itt utzilatos sirocco Van
mzir IO napja. Feleségemmel heizat keresiink, elég nehéz mindenkép megfelelé hei-
zat talélni. De hzit ez mair mind maisodrendfi kérdés, csak a fontos hivatali dolgok
menjenek jél, Vagy legalébbis elfogadhatéan.

Magamat kedves jé Piispék Uram tovzibbi grziciédba ajzinlva és Téged 6szinte
sziVb6l iidvézélve vagyok

tisztelé’ igaz hived
[m.p. ]

Barcza Gyérgy

6.
1927. 0/etéloer I3.

Csiszoiri/eflint): feZjeg_)/zése
(VEL H/Csiszérik 3. doboz — dzzc2,‘yZ0g7c)67

Titkosl
Serédi Jusztinién“ bencés rendi szerzetes

hercegprimeisi kineveztetéséhez
Serédi Jusztinizinnak a hercegprimzisi székre a Szentszék részér6l kontemplélt

kinevezése rezink nézve bizonyos el6ny6kl<el jzirhat.
Serédi Jusztinién eddig talzin elvi, talzin személyes inditéokokbél a Vatikén Ve-

zeté’ kéreit meger6s1’tette abban, hogy az 11j codexnek intézkedéseit a magyar
particularis egyhézjogra Valé tekintet nélkiil kell nélunk ridegen és kiméletleniil
keresztiilvinni ott is, ahol a codex intézkedéseinek szelleme particularis jogunk res-
pelitziléséra bizonyos médot nyiijtott Volna.

Ha Serédi primzisszi kineveztetvén kijzénk keriil és 21 mi egyhzizpolitikai helyze—
tiinket, melyet eddig részben csak h1’rb6l és talén egyoldahi informéciék révén is-
mert, zitélés fitjzin alaposan megismeri, akkor kdztiink Iévén és Rémétél mér alig
Veirvein Valamit, talén a mi particularis jogfejléidésiinknek a lehet6séghez mért ho-
norélését igyekszik majd a Szentszéknél elfimozditani, amiben a Bibornok 2il1am-
titkzirhoz V2116 intim Viszonya — legalzibb a Bibornok zillamtitkeir uralmzinak ta1‘ta1—
méra — kétségteleniil nagy hasznunkra Iehet. De nagy e16nyi'1nl<re lehet ez az
utébbi kériilmény a csehszloveik kéztzirsaseig érdeksphereijziba esé’ egyheizpolitikai

67 Aléirés nélkiili fogalniazvény.
68 Serédi Jusztinién (1884-1945), pannonhalmi bencés szerzetes, I908—t6l Rémziban Gasparri bi —

boros m1111katérsa az Egy/yziz;z' T('i7*ve'7qy/etimlv el6készitésében, 1920-1927 kéjzétt rendi beosztésai mellett 3
Vatikéni magyar kévetség kénonjogi taneicsosa, 1927—t(’51 haleiléig esztergomi bib0r0s—érsek.
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iigyek kézeli Iebonyolitésénél is, melyekben Serédi, ha primésszi nevezik ki, szemé-
lyesen is érdekelve Van.

Amennyiben azonban a magyar kir. kormeiny mégsem tartané kivénatosnak,
hogy Serédi Iegyen Magyarorszeig prfmzisaz kéiriilbeliil a k6Vetkez()’kben lehetne az
itteni ap. Nuntius69 ma zitnyfijtott jegyzékére Vzilaszolniz

A magyar kir. korgiény tiszteletteljesen nyugtézza az ap. Nuntius abbeli jegy—
zékét, mely szerint O Szentsége az esztergomi érseki székre Serédi Jusztinién
bencésrendi szerzetest szemelte ki. Egyebekben a m. kir. kormény a k('5Vetkez6k-
ben Vailaszol az ap. Nuntius felszélitziszira.

A magyar kir. kormény abbél indul ki hogy az Ap. Szentszék az esztergomi érse—
ki szék megfelelé’ betéltésénél a prirnzisi éllzis, hazai tételes téirvényeink és kegyeletes
hagyomény megalapozta politikai el6fe1téte1einek i11et6leg az elfifeltételek hi2’1ny2’1-
nak elbirélésénél nem kivénja a piispékjelélések alkalméval szokésos mértéket alkal-
mazni. Ebben 21 feltevésben a magyar kir. korményt a Bibornok éllamtitkér firnak
idevonatkozélag tett egyik—m2isik jéindulatfi megjegyzése is meger6s1'ti.

Mire Vonatkozélag 3.2 a tiszteletteljes észrevételiink, hogy Serédi Jusztinién
bencésrendi szerzetes nem rendelkezik meg — mert nem is rendelkezhetik — 212231 a
politikai rutinnal, mely a magyar eillam raison-szempontjébél a primzisi zillés meg-
felelé’ betéltésének né1k1'i1('5zhetetle117° feltétele.

Ugyanis mint olyan egyhézi fe'rfi1'1nak, ki miéta gymnziziumi tanulmzinyait be-
fejezte, tehzit diékkora éta, Magyar01‘sz2ig0n csak a sziinidé’ alatt tartézkodott, nem
aillhatott médjéban hogy mageit Magyarorszzig politikai il1et6leg egyheizpolitikai
életébe személyes és kijzvetlen szemléléidés aiapjzin beleélje. Ebben a tekintetben jé-
formein kizzirélagosan meisok informziciéjzira szorul, melynél az egyoldahiszig és el-
fogultség s6t a célzatosség legalzibbis nem Volt kizzirva.

A magyar kir. kormény mélteinyolja ugyan Serédi dicséretremélté mfikédését a
szentszéki k6Vetségne’l71 és a Réméban megfordult il1et6leg ottan érdekelt honfi-
tzirsai irzint mindig készséggel tanfisitott tevékeny jéindulatzit, me1‘t7‘ érdemeinek
elismeréséiil nemcsak kormzinyféitanzicsosi cimmel tiintette ki, de a Szentszéknek
jéiiidulatfi figyelmét is hivta fel Serédi személyére egy nemrég Vacalé piispékség
betéltésénél, melynek élén Serédijusztinizinnak alkalma nyilott Volna magét sokba
beleélni, amit eddigi73 1n1’ik('5dése egymagéban véve még nem gara11t2’11.74

69 Cesare Orsenigo (1873-1946), budapesti apostoii nuncius 1925-1930 kézétt.
7° A kévetkezéi szé kihfizva: ‘politi/mi’.
71 Dicséret~re77¢élt6 iml’/e0'dését at szentsze’/ei Hivetségnél’. E négy szé lapszéli beszfireis ehelyett: ‘codifica-

tori te/yetségét’. Utébbi kihfizva.
72 Sorkbzi beszfirés ehelyett: ‘és’. Utébbi kihiizva.
73 Sorkézi beszfirzis ehelyett: ‘coclzficcltoi/‘i’. Utébbi kihiizva.
74 A ké')Vetkez6 bekezdés térélvez ‘Hiszen k{iztud07mis12, és mpaszmlati tény, /aogy zz t()'Vvé7/zy—szb'vege—

zés szép és kivételes re/Jetsége new 6?” mindig egyenes m'zZn3/[Jam at tdrvénye/cne/e comrét esetekben W16 Miles 65
céliwinyos all/mlmazziszimzk, nevezetesen dz ado tt /aelyzet zitélése nyzljtotm megéi/zfés alozpjzin gyzz/€07/lzmdé mzgy
7m2'vé.rzetével.’



1 96 GARDONYI MATE

A m. kir. kormény tovébbzi nem zzirkézhatik el abbeli aggzilya e161, hogy a
contemplélt kinevezés, tekintettel arra, hogy a primés a magyar piispéki kar élén
gill, benne Vezet6 szerepet visz, és h0gy75 épp ezért eddig a piispéki kar tagjai kiiziil
szokott kineveztetni, legalzibb egyel61‘e a piispéki kar bizonyos lebecsiilésének kit-
szatzit kelthetné, és rnagziban a piispéiki karban kénnyen elkedvetlenitést s6t Vissza—
Vonést sziilhetne. Mire nézve, elég legyen néhai Vaszary bibornok hercegpr1’més75
kineveztetésére utalni, aki pedig mégis csak egy énzillé egyhzizkormzinyzati szerVe—
zet polcérél emelkedett a primési székbe.

De a me1l6z6tt piispéki kar tekintélyét sem emelné a contemplsilt kinevezés a nagy
kéizénség el6tt, s6t széles kérben egyenesen leszzillitanzi, amit a tekintélyek kikezde—
tésének jelen korszakziban a kézjé érdekében is me11()’zend6nek kell vallanom.

Mindezeknél fogva odairényul a magyar kir. kormény tiszteletteljes kérése,
hogy a Szentszék a piispijki kar tagjai k('5z1'il Vzilasszon prfmzisutédot. A In. kir. k01-
mziny kéri Excellentiédat szeg6djék
megfontolzis és az egyhéz nagy érdekeinek szemmeltartzisaival is kialakult 2'11l2isp0nt—
jzihoz és Vegye szivesen, hogy a fentiekben veizolt zillzispontunk e1vi77 honorziltataisa
utzin a szébanforgé iigyre annak idején bizalmas érintkezés fitjén Visszatérhessiink.

Budapest, 1927. oktéber 13.

7.
Rémd, 1927. 0/et0'be7' 29.

Bozrcza G)/()’7rg_y szentszé/ei mozgypzr /efivet Csiszoiri/efiinos/yoz
(VEL H/Csiszzirik 6. doboz - orig.)

Légation Royale de Hongrie prés 16 Saint Siége
Réma, 1927. okt. 29.

Igen Tisztelt Piispék Uram, Kedves Barzitoml
Nagyon lcészéném szives tzijékoztaté leveledet, a postzin kiildéttet is k6sz(’511et-

tel Vettem. Khuen S2ind0rnak78 1'11 magzinlevelemben rzimutattam arra, mily kzir
Volt nem 61616 meggyézfidni 211161, hogy Szmrecs2i11yi79 hajla11d61esz—e elfogadni a
primeisi széket, Vagy nem, akkor tisztaibb lett Volna a helyzet. Sajnélom, hogy én a
pesti fejleményeket (Sz[mrecs2inyi] Végleges lemondésa és Serédi proponélésa) csak
egy héttel kés6bb tudtam meg, igy én itt még akkor is kardoskodtam Szmrecsényi
mellett, mid6n 212 6 jeléltsége mzir t2irgytala11112i vzilt. Mziskor kérnék lehet6leg

75 Sorkézibeszfi rés.
76 Vaszary K0105 (1832-1915), pannonhahni bencés szerzetes, 1891-1912 kézétt esztergomi érsek,

1893—té1biboros.
77 Sorkézi beszfirzis.
78 Khuen—Héde1‘Va’ry Séndor gréf (1881-1947), a lciiliigynliniszter zillandé helyettese 1925-1934 kézétt.
79 Szmrecszinyi Lajos (1851-1943), 19o5—t61egrisegédpiisp6k, 1912—t61ha1:il2iig egri érsek.
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azonnali teivirati teijékoztatést, hogy mi t6rtént,8° akkor esetleg inkzibb el se me-
gyek a kardinélis sz0mbatj2’1ra,8' de legalaibb tudom, mihez tartsam magamat.

Gasparri ma is igen melegen széllt sikra Serédi mellett, kifogésaink melyeket elle-
ne felhoztunk ,,nem komolyak”, Serédit nzilunk mindenki ismeri, tekintélye igen
nagy stb. stb. Persze a Vatikzin meg akarja 6t jutalmazni nagy tudoményos érdemeiért,
de hogy erre miért nem elég egy piispékség is es miért ke1lbel61e mindjért primeist csi—
nzilni azt mér igazzin nem értem. Serédi kiilénben igen korrekten fogja fel a dolgot, a
harménia kézéttiinlc teljes, sokszor meghivom 6t reggelire és azon vagyok, hogy sem
bennem Sem 3 korményban ne ellenséget hanem érdemeit elismeré’ barzitot lzisson.

Nem tudom mi tértént azéta a kérdésben Pesten, :12 is meglehet, hogy a Szent—
szék Serédit cum jure successionis fogja a 1eend6 esztergomi érsek mellé kinevezni
(figy tudom ezt lehet).

Igen kérlek légy szives tovzibb is folytatélagosan informélni.
Szterényi br.82 éltal ajzinlott urat 21 legel6zél<e11yebben kezeltiik.
Remélem jél vagy, kedves Piispék Uram, amit sz1’Vb61k1’V2in0k. Csalzidom a na-

pokban Vérom, nagyon unalmas meir ez a hotel élet.
Magamat tovébbra is gréciédba ajeinlva maradok a legszivélyesebb iidvijzletekkel
6szinte’n tiszte16 hived

[m.p. ]
Barcza Gyérgy

8.
Réma, I927. decemlaer 26.

Barcza Gyévrgy szentsze’/ei magywr /662261 K/men-He’de7*voi7‘y Scindor/yoz
(VEL H/Csiszeirik 6. doboz — dctctylogvc)

Légation Royale de Hongrie pres le Saint Siege
Titk0s83

Kedves Séndorl
Csiiky Pista zitadta iizenetedet a mziltai nagymester kitiintetésének zitadésa k6-

riili rendelet megmagyarézaiséra. Igazat megvallva mid6n megel6z6leg olvastam a
Hérynak adott utasitzis mésolatét egészen érthetetlennek tfint fel e16ttem, hogy

8” Az érsek augusztus 27—én értesitette Horthy kormainyzét arrél, hogy magas korzira V2116 tekintettel
nem Vzifl aljaa prinlési méltészigot. Ennek ellenére :1 Szentszék oktéber 12—ei jegyzékének étnyfijteisziig 6 Volt
21 magyar kormény hivatalos jelfjltje, es csak ezutén keriilt eléitérbe Glattfelder Gyula csanédi piispék sze-
mélye. Ezt Viszont csak az oktéber 20—i kévetutasitzisban hoztzik Barcza tudo1I12is2ira. SALACZ, Af(')'/eeg)/127/1"
jog és at pz'isp()'ki)'k kine-vezése, 126-127.

8‘ Gasparri bib0r0s—é1lamtitk2ir fogadénapja a Szentszékhez akkreditélt kévetek szémzira.
82 Szterényijézsef béré (1861-1941), 1918-ban kereskedelmi miniszter, 1927-t6l fels6hézi tag.
83 Kézzel irva.
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miért kell a protesteins és még hozzé Johannita lovag kvirinzili kévetiinknek zitadni
a magyar ordét mikor Van Magyarorszzignak itt egy katholikus s6t Méltai lovag
kévete aki ezen feliil jé Viszonyban Van az éreg nagymesterrel.84 Mid6n azutén
Cs.85 Pista elmondotta, hogy a korményzé igen diihés mindenre ami Vatikzin és
igy én rezim is a pr1’m2isiiigyb61 kifolyélag, akkor megértettem, hogy ez a feltfiné’
mellfizés az én személyemnek szél. Cs. azt is elmondotta, hogy a miniszter és Te
hiéba akartétok a kormainyzéval megértetni ezen eljzirzis grotesk Voltét, de H.“ 212
ziltalam is ismert fejességével nem Volt meggy6zhet6. Mindenesetre figy Neked
mint VVa1kénak készéném, hogy kézbenjértatok és ezt az esetet nem is Veszem Va-
lami tragikusan, bér megvallom, nem Valami jéi esett.

Azt is hallom, hogy H. a primési kérdésb()’1 kifolyélag tényleg diihés én reeim is
és Klebi87 pedig miel6tt idejbtt Volna nagyhangon kévetelte azonnaii levéltzisomat.
Te tudod, hogy én outsiderek badar beszédeire nem adok mert nekem elég ha f6-
nékeim megértik helyzetemet és meg Vannak mfikédésemmel elégedve, a népsze-
rfiségre igazén nem adok a lelkiismeretem pedig teljesen tiszta abban az irényban,
hogy amit itt csak tenni lehetett én megtettem. Az ellenben igen rosszul esne és
nagyon découragierozna, ha Bethlen,88 Walko és Te is Valamit kifogzisolnétok ed-
digi réjvid mfi kédésemen.Nem akarom excuseilni magam mert erre nincs sz1"1ksé-
gem, csak konstatzilom, hogy a primzisi ké1‘de’sben a térgyalésok Pesten es nem itt
folyvzin az én szerepem csupzin informativ lehetett, amit meg is tettem és mindig
azt jelentettem, hogy Gasparri ragaszkodik Serédi jeléitségéhez. Arrél ami Pesten
folyt, az egyenet1enségekr6l, intrikzikrél és kévetkezetlenségekifil én itt mér azért
sem tehetek mert ezekr6l meg teijékozva sem Voltam, legfeljebb jéval kés6bb és
részben. En értem hogy a korményzé diihés a Szentszékre, jé magam sem Vagyok
éppen elragadtatva az ottan szokzisos methodusok felett, ezt meg is mondottam
Gasparrinak aki egyszer mid611 iigy létszik t1'1l 6szinté11 beszéltem rezim is szélt,
hogy ,,on ne peut pas dire cela E1 un cardinal” — mire é1/1 azt feleltem neki, hogy ,,je
ne dis cela point au cardinal mais au Ministre des Aff. Etr. du S. Siege en ma qualité
de ministre, mais je le prie de ne point redire cela au cardina1”...89 erre az ijreg r6h6—
gétt és a dolog rendben Volt. - Hét kedves Szindor tudom, hogy az életben sokszor
annak kel1b1'i11h6dnie aki a legzirtatlanabb és annak a fejét szoktzik kévetelni azok
kiknek rossz 21 lelkiismeretiik aki nemcsak eirtatlan de Védekezni is legkevésbé tud.

84 AZ emlitett személyek: Csziky Istvein gréf (1895-1941), dipiomata, 1921-1923 kéizétt Vatikzini
kévetségi titkér, 1938-1941 kézétt kiiliigyminiszter. — Galeazzo Von Thun und Hohenstein (1850-
1931), a Szuverén Mziltai Lovagrend nagymestere 1905—t6l halzilziig. - Helyesen: Hory Andrzis
(1883-1971), 1927-1934 kézétt olaszorszzigi (quirinzili) kévet.

85 Cséky.
88 Horthy.
87 Klebelsberg Kuno.
88 Bethlen Istvén gréf (1874-1946), 1921-1931 kézétt Magyarorszzig miniszterelnéke.
89 ‘I13/61 776777 77707761/7612‘ egy /€677/di776il7'5776t/6.’ - ‘N6777 61 /€617/dz'776ili5776l/6 777077d0777, l?él7/l€77Z él Szentszék /eiil75igym7'—

7ziszt67°é776k, 67/67 6517677 6! 777i7z(7ségb6n 7711.7/ll‘SZZ‘€’/‘, 616 16676777, 776 77707/zdja towibb at /<?617”d7°77ciZis7761/6.’ (fr.)
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Mivel azt hiszem, hogy Ti és Bethlen is nemcsak tudjzitok hogy engem semmiféle
mulasztés nem terhel de azt is hogy sok igen kényes situziciéban kellett itt eltalél-
nom a helyes és hasznos Viselkedést, el is vairhatom, hogy ha kell Védelemben is
fogtok részesiteni.

Nagyon kérlek kedves Szindor légy olyan jé és ird meg nekem ha tényleg Van
Valami gravamen ellenem, bér amint mondom az a meggy6z6désem, hogy ami
csak t6lem itt tellett azt megtettem, s6t beitran mondhatom eléggé kényes helyzet—
ben figy Gasparrival mint Serédivel szemben sikeriilt figy laviroznom, hogy k1’Vsin-
szigaink keresztiilvitelére el6l<ész1’tettem a légkbrt és emellett még mindketté’ bi-
zalmzit is megtartottam.

Nézetemet postulatumaink tzirgyziban mér kifejtettem egyik korzibbi jelenté—
semben. Vass9° kinevezését absolute nem Veszem biztositottnak, ami pedig a min‘-
ciusi entente f1'iggelél<el<ént lefektetendé’ széveget illeti9' Iigy nem tudom, hogy
azt Gasparri tel quel el fogja-e fogadni. A hivatalos kézlés és a kinevezések publil<2’1-
lésa kézétti 15 napot sokallotta, de ebbe a pontba azt hiszem belemegy, csupzin 21 I5
napot kivénja majd leszzillittatni. A meisik pontot illet6leg, (konverzeicié Végén 1’1j—
bél megkérdezni Van—e politikai kifogeisunk) figy gondolom itt nehézségek lesz—
nek. Mivel a kénonjog szerint 4 hénap alatt kell betélteni a Vacans szél<el<et,92 az
idé’ igen révidre szabatnék, mert 2 hénap a bizalmas megbeszélésekre, 15 nap a pol.
kifogzisokra es I5 nap a kinevezés és a publikécié kéjzétt ésszesen 3 hénap igy ez sok
arra, hogy egy jelélttel Végezhessiink. Kiiléinben is Gasparri nem akarja belétni mi-
ért kell a konverzécié Végén fijbél kérdezni a Szeiitszéknek hogy Van—e politikai ki-
fogzisunk hiszen ezt mindjeirt megteszi és igy feleslegesnek tartja az iijbéli l<érde-
zést. Ugy magyaréztam meg neki a dolgot, hogy mi nem l<1’V2’1njul<, hogy a
Szentszél; mindjzirt mid6n az elsé’ jelijltje nevét Veliink l<('5zli, egyszersmind azt is
megkérdezze, hogy Van—e politikai kifogésunk, kezdiiik a tzirgyalzisokat egyszerfi
bizalmas konverzziciéval melynek Végén tegye fel azutzin a politikai l<ifogés93 irzinti
kérdést a Szentszék. Azt hiszem ti is igy gondoljzitok, mert kétszer kérdezni tény-
leg felesleges.

Nagyon l<(°jsz('in6m, hogy a Serédi tiszteletére adandé fogadésra pénzt adni sz1’-
Vesek Voltatok. Meir az Orsz. Kath. Szév. kiildéttségének is adtam egy reggelit (30
személyre) de itt minden oly dreiga, az emberek annyira el Vannak kényeztetve,

9° Vass Jézsef (1877-1930) pap—p0litil<us, 1922-1930 kéjzéitt nép}éléti és Inunkaiigyi miniszter. Kle-
belsberg kultuszminiszter I927. decemberi rémai iitjzin széba hozta Gasparri biboros el6tt, mint alkal-
mas jeléltet gy6ri koadjutor piispéknek. A Szentszék azonban kifogiisolta, hogy papi ornzitusban jelent
meg a korményzé fiénak eskiivfijén, ami felmentés nélkiil kététt Vegyes haizasség Volt. SALACZ, Afr?’-
kegyzlrijog és él pzii5p(')7e()'/e /einevez;ése, I45.

9‘ Klebelsberg Serédi lcinevezése utzin felvetette a Vatikénban, hogy médositani lcellene az imem
semplice 1927. mérciusziban lefektetett elvein. Ez azonban a l{és6bbi teirgyalaisok ellenére nem tértént meg.

92 A négy hénapos terminus nen1 a Szentszéket kéti a piispbki szék betéltéselcor, hanem az egyik
egyh2'1zmegyébé'l egy meisikba zithelyezett piispéikét kételezi az 1'1j piispéki szék kénoni birtokbavételére
(1917-es CIC can. 430. §. 3.)

93 Utélag kézzel aléhiizva.
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hogy sajnos nagyobb reprezentativ kiadasokat absolute nem Vagyok képes a maga-
mébél fedezni. Mfi ltkorilevelemre melyben a fizetés kérdésér6l és a téli saisonbeli
reprezentativ kiadasokrél irtam szinte kérem szives Valaszodat. Fizetésembffl na-
gyon knapp telik Csak a maganéletfi nkreés kisebb Vendégségekre, ha kivanjatok
hogy rendesen revanchierozzam a nagykévetek és kévetek meghivasait, akkor
erre okvetlen kérnem kell a levelemben emlitett ésszeget.

Isten Veled kedves Sandor, mondhatom nem hittem, hogy ez a poszt ennyire
kényes és nehéz legyen. Neked és a Gréfnénak rnindketten igen boldog fijévet ki-
Vainva sZiVb6l iidvézél

tisztelfi régi baratod
[m.p.]

Barcza Gyérgy
Réma, 1927. dec. 26.

. . {
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/ / / / / ‘ /P S Hazal lapol azt 1r]al<: hogy Bethlen megbizasabol Csaky Pista adta at
Serédinek Bethlen iidvézletét. Kezdem magamban kérdezni, hogy miért is Van a
korrnanynak Vatikani kéjvete???

9.
Réma, I929. mcijm II.

Bczrczcz GyEi'rgy szentszé/62' mag)/a'r /€5ZJ6t Csiszaivi/6 jdnosboz
(VEL H/Csiszarik 6. doboz — dactylogzc)

Légation Royale de Hongrie prés le Saint Siége
Réma, 1929. maj. 11.

Titkos
Kedves és Tisztelt P1'isp(')'l<: Uram!

A szatmari és nagyvaradi csonkarészek administraturaja targyaban kiildétt je-
lentésemhez Volna par Inegjegyzésem.

En mid6n a tavirati utasitast annak idején megkaptam hogy kérjem a két rész—
nek G1attfelder94 kezében mint administrator kezében valé de facto egyesitését,
mindjart a legkomolyabb aggalyokat taplaltam ezen lépésiink ellen. Mink akik itt
allandéan azt hangoztatjuk, hogy az évezredes téjrténelrni magyar egyhazn1egyék—
nek ha csonkan is Valé fennmaradasahoz ragaszkodunk, egyszerre egy ily 6sszeV0-
nast javasolunkl AZ, hogy ez az egyesités csak de facto és provizorikus dolog mely
kizarélag utilitasi indokokra V€Z€ti’1€t6 Vissza mind igen szép és értheté’ dolog, de
rnégis flagrans ellentétben all allandéan nagyhangon kijelentett elveinkkel a t6rté—
nelmi megyék jogi énallésaganak fenntartasa targyaban. AZ utasitas azonban kate-

94 Glattfelder Gyula (1874-1943) I9II—t6l halalaig csanadi piispéik, I923—ban Temesvarrél — roman
hatésagi kényszerre — Szegedre kéltézbtt.



CSISZARIK PUSPOK VESZPREMI HAGYATEKA 201

gorikus Volt és azt mondtam akkor magamban, hogy mindezen consideratiék Pes-
ten is ismeretesek és ha ennek dacaira mégis igy kivéntatik a dolog, hét én
engedelmeskedem. Annyit motu proprio mégis megtettem, hogy Gasparri el6tt
igen nyomatékosan hangsfilyoztam azt, hogy ezen javaslatunk nem prejudikzil elvi
eillzispontunknak és csupsin provizorikusan de facto megoldzis. Ezt persze a bfb0r-
nok mosolyogva tudomésul Vette.

Most 21 helyzet az, hogy amit kértiink nem kaptuk meg, mert a Vatikzin mégis
két k1"1l6n administratort fog kinevezni a két kérdéses részre, ellenben jaVas1atunk-
kal egy oly precedenst alkottunk melyet azt hiszem ki fognak elleniink hasznzilni.
Tehét mi magunk adtunk a Vatikén kezébe egy oly fegyvert melyet alkalomadtén
elleniink majd fel fog hasznzilhatni (egészen logikusan) és kapni nem kaptunk sem-
mit sem. — Ha akkor mid6n ezen javaslatunk tétetett engemet megkérdeztek Vol-
na, kifejtettem Volna alapos aggélyaimat, de véleményemet nem kérték ki, mint
diszciplinzilt exponensnek természetesen engedelmeskednem kellett.

Politikai kérdésekben nem lehet sarkalatos elveket hangoztatni, hozzéjuk ra-
gaszkodni és azutein mikor egyszer épen ezen elv alkalmazzisa nem passzol azt fel-
fiiggeszteni a mi javunkra, de kévetelni, hogy a meisik fél azért elismerje az 2i1ta-
Iunk be nem tartott elvet. A Vatikénnal pleine ily Vicceket nem lehet csinélni,
mindent iigyesen kihasznélnak és bizton mosolyognak azon, hogy mily naivan jér-
tunk el.

Ezeket azért akartam megirni, hogy Te és Khuen gréf, kinek kérem ezen leve-
Iemet megmutatni, leissaitok, hogy én teljesen im Bilde Vagyok és nem rajtam m1’1—
Iik, ha ilyenek térténnek.

Remélem mér egészen jél Vagy. Itt most kezd6dnek a melegek, ami nem akadé-
lyozza meg a magyarokat hogy mindenféle titulusok alatt témegesen ne jéjjenek
ide és itt azutzin 3 leglehetetlenebb kérésekkel zilljanak e16.

észinte tisztelettel maradok
mindig kész hived

[m.p.]
Barcza Gyérgy

GARDONYI MATE





AZ UJONNA/N MEGNYITOTT
I VATIKANI FQNDOK IES A MAGYAR TORTENETKUTATAS

A Vatikzini Levéltérban és az Apostoli Kényvtzirban, illetve a tébbi pzipai leVé1—
tzirban talzilhaté magyar Vonatkozésfi forrésok feltzirésa, kézreadzisa és feld0lg0—
zaisal — miként e kijtet tébb tanulmzinya emliti, taniisitja — mair legalzibb heirom
évszézada foglalkoztatja a magyar térténettudoménytfi Bér szeimos monogréfia,
tanulmziny és forrziskiadés leitott napvilégot, mégis a kimerithetetleniil gazdag
anyagbél minden korszakbél mindig 1’1j és Iij informéciék, ismeretlen forrésok ke-
riilnek felsziiire, amelyek amellett, hogy Vzilaszt adnak a felmeriilt kérdésekre, fij
adalékokkal gazdagitjaik az ismereteinket és tovébb zirnyaljzik a magyar zillam, il-
Ietve a magyar egyhéz, egyes képVise16i és a Szentszék sokrétfi kapcsolatérél ki-
alakult képet. A nyomtatésban megjelent munkeikon kiviil meg kell emlékezni
azokrél a kéziratban maradt kutateisi eredméI1yekr61 is, amelyek a h0sszabb-
rijvidebb ideig Réméban id6z6 térténészek hagyatékziban maradtak fe1111.3

A feldolgozandé anyag tehét szémos komoly feladatot és persze Iehetfiséget
ad a térténészeknek, s ez kiilénésen érvényes a Vatikzini levéltzirak azon fondjaira,
amelyek a mindenkori pépa dtintésének fiiggvényében id6r61—id6re, egy—egy pzipa
pontifikéltusét felélelfien vzilnak kutathat0Vé.4 Ennek k('jsz611het6en a Vatikzini
térténeti kutatésok mér a primér forrzisfeltzirzis szintjén is nyitott haladvényt ké-
peznek, fijabb és fijabb jévfibeni kihivzisokkal. A nyitzisokra az elmfilt két éVsz2izad—
ban tébb 1épcs0’ben keriilt sor, amelyekre a magyar tbrténeti kutatés kezdetben
azonnal, a késfibbiek sorzin pedig hol kisebb, hol nagyobb id6elt0l6d2issa1 reageilt.

' Késziilt az OTKA NN—82 307 sz. kutatzisi programja keretében.
2 A rémai magyar térténeti kutatésok recens ésszefoglalésa: TUSQR PETER, A/[gm/M‘ tdmréneti /eumtciso/e at I/atti-

kcinbcm (Coflectanea Vaticana Hungariae I/Iexa), Budapest—Réma 2004. A tovébbi tzijékozédést segit6, 3 Vati-
kéni forrésokat hasznosité gazdag szakirodalom felsorolziszit Iésd: 110., CXCI—CCIV. A kutatzisok kezdetei a 17.
szzizadba, Inchoffer Menyhértig nyfflnak Vissza.

3 Ezek kézreadészira Véllalkozik — 21 kurrens, Vatikéni levéltiiri forrésokon alapulé kutatési eredmények
kézzététele mellett — a 2004—beI1induIt fij Vatikzini térténeti sorozat, a Collectzmezl T/mfic/17m Hzmgrzride. Ed-
dig megjelent, kéziratban fennmaradt munkét kézreadé, illetve egyéb kéteteire lésd a sorozat honlapjétz
/9ttp://c0ll—vz1t—/9u72g.bt/e.pp/eelau.

4 Ez 3101 az e1s6 nyités kivételt képezett, ahol a bécsi kongresszus évéig, I815—ig engedélyezte XIII. Leé pépa a
kutatést, Valarnjnt a 2003—as és at 2004-68 nyiteisok is: ezeket bévebben lzisd kés6bb.
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Kézleményiink elején ezel<r6l a nyitésokrél szeretnénk a f6bb csomépontokat
kiemelve egy Vzizlatos zittekintést adni (A), Valamint kitérni a magyar kutatzisok
késlekedésének lehetséges okaira. Ezt k0Vet6en réviden ismertetjiik a legfris-
sebb Vatikéni kutathatéseigi fejleményeket (B), rnajd idekapcsolédéan £.ttekint—
jiik az érdeI<16dés1'ink tairgyéul szolgélé, f0rr2’1sképz6, illetve f0rr2’1s6rz6 kuriélis
intézményeket a kutatésilag aktuzilisszi Vélt 1922-1939-es id6szakb6l (C ]elen-
leg messze meghaladja e1'0’inket, hogy akzir a meghat2'1r0z0', kdzponti je1ent6ség1'i
Vatikéni Titkos Levéltzirrél, akzir a pzipai dikasztériumok sajét 1eVé1t2’u'ai1'0l
zillagszintfi, részletesebb tzijékoztateist, kiterjedtebb kutatési bevezetést adjunk.
Attekintiink Viszont az elmlilt évtizedben megnyitott Vatikéni anyagok sz0nd2i-
zésa alapjén néhény fontosabb térténeti problémzit, amelyhez az fij d0kumentu-
mok jelent6s térténeti tébbletinformziciét adhatnak, majd szélunk a magyar ku-
tatzis eddigi részleges munk2’I.latairél (D).

Végsé’ célunk Viszont deklarziltan az, hogy a peipai archivumok legfijabb
zzggiormzmentéjéra megfeleléi Veilaszt adjunk a magyar térténetkutatés részéréil
a kutathatévé Vélt eillagok magyar Vonatkozeisainak részletezéi inve11t2irium2i—
val. Munkzink fiiggeléke is ezt lcfvénja elfikésziteni egy elsé’ megkézelitésben
késziilt i11Vent2irium—1'észletteI (I), és ugyancsak indik2it0r—jel1eg1’1’ f0r1‘2is—
kézléssel (II), tovébbé néheiny, magyar szempontbél fontosabb egyéb fond r6-
Vid Ieiraiséval (111, IV).5

A) KUTATASTORTENET

A Vatikéni levéltér anyagzinak 1815—ig terjedé’ része, mint kijzismert, XIII. L66
peipa déntése nyomén Vzilt hozzeiférhetfivé 1881—ben.“ A hazai tudoményos egy—

5 A szerz0'k kézétti munkamegosztés 21 kéjvetkezéi Volt. A tanulmzinyt T.K. frta, amit T.P. részlegesen 2'1td0l—
gozott, illetve javitott. A Fzigelfleet T.P. készitette.

6 A XIII. Leé féle nyités hzitterérél, t0rténetér6l béivebben Izisd G1Ac0M0 MARTINA, L’zlpe7‘tum dell’A7”c/yivio
Vm‘z'can0: 27 svgizifzcato di un centemzrzb, Archivum Historiae Pontificiae (AHP) 19 (1981) 239-307; SERGIO PAGANO,
Leone XIII e Z’czpe7/'tm71 dell’AW/9z°vi0 Segreta Wlticomo, Leone XIII e gli studi storici, Atti del convegno internazionale
commemorativo (Citté. de1Vatica.110, 30-31 ottobre 2003) (Atti e Documenti 21; a cum di Cosimo Semeraro), Cittfi
del Vaticano 2004, 44-63; illetve NICOLAS J. TUSSING, Thepolitics ofLeo X111’s
Oumemiazp ofthe Pm, The Axnerican Archivist 70 (2007) 2, 364-386. I\/Iig a nyiteisrél szélé elvi déntés feltehetfien
tébb év alatt formélédott kj, a tényleges kutatzisok I88I—ben kezdéidhettek meg. Azonban ez a nyitais — azt 1n0nd—

dek mennyiségfi iratnak ténylegesen csak a tijredékét firizték (az Awmmkz fondokat, az Arc/yivum A/rcic okleveleit,
Vegyes p0]jtikai—dip10m2iciai iratokat az Allalntitkérseigtél és egypér 15-18. szzizadi fondot), 21 kongregeiciék, biva-
talok és bfrésaigok, a pépai Kfi riébanjelent6s tisztséget betélté’ személyiségek levéltzirait a Vatikéni Szent Palota, il-
letve més pépai paloték (példeiul a latereini) ktil0nb0z6 helyein téroltzik. A téjrténeti el6zményekr6l Iésd CHARLES
BURNS, L’ape/‘tum clefl’/41*c/yivio Segreto Vtticcmo dlle 'rz'cerc/ye 5t0'rz°c/ye, Archjvi e archivistica a Roma d0p0 l’UnitE1.
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hazi elit tagjai az elsfik kézétt Voltak, akik a nyitas eredményeit hasznositottak.
Fraknéi Vilmos kezdeményezésére és a f6paps2’1g, Valamint a kaptalan0l<: hatha-
tés tamogatasaval révid idé’n beliil, mar 1884—ben fitjara indult egy, a magyar
Vonatkozasfi Vatikzini forrasokat feltaré s0r0zat7, 1896—t01 pedig a Veszprémi
piispék tarnogatasaval egy fijabb, a Veszprémi egyhazmegye vatikani kapcs01a—
tait feltaré serz'es8, Valarnint egy évtizeddel kés6bb megkezdte mfikédését a
Fraknéi énkéltségén felallitott Rémai Magyar Térténeti I11tézetet.9 A 19. sza-
zad utolsé éveiben szamos kutaté, aki a kézépkori és kora fijkori szentszéki ma-
gyar kapcsolatok tanulmanyozasan munkalkodott, megfordult itt, kéiziiliik
tébben a Monumenta Vaticana—Biz0ttSag és az MTA megbizasabélfi ’A kutata—
sok tehat lendiiletesen, s6t, Fraknéi hatarozott egyéniségének k0sz0nhet6en
mondhatni szervezetten indultak, Viszont az intézet tovabbi mfi kbdtetésétga-
tolta a huzamosabb ideig kinn tartézkodé fiatal tehetséges kutaték hianya, va-
lamint a hazai tudomanyos élettel meglazulé kapcsolatai, amihez hozzajarult az
is, hogy az intézet jogi értelemben nem létezett és megalapitasahoz az egyhaz

Genesi storica, ordinamenti, interrelazionj, Atti del convegno (R0111a, 12-14 marno 1990) (Pubblicazioni degli
Archjvi di Stato. Saggi 30), Roma 1994, 33-50; GERMAN0 GUALD0, L’/Ire/aivio segveeto mticnno 4; Paolo V (1605-
1621) 4 Leone XIII (I878-1903 C6l7"6lZTe7"i e [inziti degli 5“t7/nmenti di 7'Z1,‘€7'Cél nzessi 4 disposiziane ml 17 1880 e 21 I903,
Archjvi 0 archivistica a Roma d0p0 l’Unjt€1, 164-185. GIUSEPPINA R0s1~:LLI altal ésszeaflitott fiiggelékkel, ameIy—
ben a Ievéltéri anyagban az évszazadok soran a tajékozédashoz készitett segédanyagokat rendszerezi, u0., 186-239.
A Vatikani levéltarakkal kapcsolatos attekinté’ bibliografiat lasd: India: dei Fondi e relativi nzezzi di cle.s‘eI"i‘z;ione e di
7/'z'ce7/‘C11 dell’A7”c/aivio Segrezfo Vzztzmizo 2011, Citta del Vaticano 2011, 5-7.

7 A s‘e1”ie5‘ '0'sszef0glal6 cime: A/Ionnmenm Vczticana /9z3't07"id/nz Regni Hnngmune illzmmntiez (Monnmenm Vnticczna
Hm2gzn'z'/le), két alsorozatra oszlott, és f6 célja a. magyar kiralyi udvarnzil m1'ik0d6 nunciusok levelezéseinek ki-
adasa, illetve AUGUSTIN THEINER Vetem monmnenm /9z3‘t0'rica Hnngozrimn mcimn illnmnntzn munl<aja11ak kiigazi-
tasa, kiegészitése, folytatasa Volt. A series megsziiletésének k01‘['1l1nényeir6l1’1jabban: ADRIANYI GABOR, Fm/enéi
Vilma: és a ,,1M0nn7nenm I/Zzticnnzz Hnngwriae Historzknn z'llns2*mn2*z'oz” 7negzndz’toim, Magyar Egyhaztérténeti
Vazlatok-Regnum 8 (1996) 3, 61-72; TUSOR, Mgyrzr t57«‘te’72etz° /ant/it/350/e zz Wtz7e/Znbdn, XlX—XXIX, flletve: ADRIA-
NYI GABOR, Fm/en0’z' Vz'l77z0sjnvczslam Ll Szentszé/e levéltoirifi)7'*nis/eiadz2sai7n, MEV 19 (2007) 1-2, 149-160; TUSOR
PETER-NEMES GABOR, C07/1.1zl1t0'rz'11lm Documenm P0nt7_f7‘§czZt (Z6 Regnis Sneme C07/‘071{l6 Hung/zwkle (1426-1605)
(CVH I/7), Budapest-Réma 2011, LXVII-LXVIII, 243

8 Monumental Rmnann Epzkcopatus I/esp’/rnniensis I—IV, ed. VILMOs FRAKNOI-](’)zsEF LUKcsIcs, Budapestini
1896-1907 (A Wszprémi Pzfispbkség Rénzai 0/e/eve'lt¢im).

9 Fraknéi a Rémai Magyar Térténeti Intézet felallitasanak kéltségeit egyh2izibirt0kaij0Vedel111éb6lés n1a-
ganvagyonabél fedezte. AZ intézet mega.lapit2is2ir01és ekkori m1’1'k0désér6l 212 I. Iabjegyzetben mar emlitett szak—
irodalmon kivijl (TUsoR, I\/Ic1gycz7~* timféizeti /entamiso/e d Vzztfl epinbmz, XXX-XLIV) atfogéanz LAJOS PAszT0R,
L’Istz'tut0 Storico Ungiyerese at Roma e il vescovo Vilmos Fm/enéi, Archivio della Societa Romana di Storia Patria 100
(1977) 143-166; LAJOS PASZTOR, Le 01/‘zgini £Iell’ACc‘£lde77Zid d’Ung/yerzkz di Roma, U11 scientifico a Roma: L’Acca-
demia d’Ungheria (1895-1950) (Studi e Ricerche 7, szerk. Péter Sarkézy-Rita Tolomeo), Réma 1993, 9-24;
ROTTLER FERENC, A Réinai Magyar‘ Tbwéneti Intézet aldpitdm és nn’Z/aiclése, I895-I944, Az allami és j0gintézmé-
nyek Vziltozzisai a XX. szazad e156 felében Magyarorszagon (szerk. Csizmadia Andor et 11].), Budapest 1983,
179-190; LASZL6 CSORBA, Fondazzione dell’Im'tnt0 Storico Ung/yerese fl Ronnz (I895-I922), Cento anni al servizio
delle relazi0r1iUr1garo—italiane. Gli istituti Ungheresi scientifici, culturali ed ecclesiastici di Roma (1895-1995)
(a cura di Laszlé Csorba), Budapest 1998, 7-18.

1° B6Vebbe11 lasd TUSOR, ]\/log;/m‘ t()7rte’neti /enmtziso/e él I/atzhinluzn, XXXVI—XLII.
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részér6l nem kapott elegendéi anyagi és erkélcsi tamogatast, igy I905-1906-ban
bezarta kapuit.“

Allami ujjaalapitasara 1913-1914.-ben keriilt sor, de az 1914 6szére tervezett
nyitast az I. Vilaghaboru kitijrése megakadalyozta. Raadasul az olasz kormany
zar ala helyezte a hozza tartozé Vagyont és épiileteket, amelyeket csak I923-ra
sikeriilt rnaradéktalanul Visszaszerezni. igy I924—t61kezdhette meg mfikéidését
a Rémai Magyar Intézet — késfibbi nevén a Rémai Magyar Akadémia —, amely-
nek az egyik szakosztalya a Rémai Magyar Térténeti Intézet lett. '2 Megnyitasa
szerencsésen egybeesett a Vatikani Titkos Levéltar ujabb anyaganak h0zzafér—
het6Vé tételének évével, XI. Pius papa ugyanis 1924—ben XVI. Gergely papasa—
ganak Végéig, 184 6—ig tette kutathatéva a dokumentumokatfi A magyar kuta—
tasok sulypontja ugyanakkor tovabbra is a kézépkor és kora ujkor maradt, az
ujonnan megnyitott fondokat felhasznalé mfiveket ekkor még elvétve ta1a-
lunk. A 19. szazad els6 felére is kiterjed6 kutatasokat els6s0rban Téth Laszlé,
Meszlényi Antal és a bencés Vanyé Tihamér Végzett, de 6k is csupan egy—egy
részteriiletet, tulnyoméan a Magyarorszagra Vonatkozé nunciusi jelentéseket,
illetve az dd limimz latogatasok dokumentaciéit ta11u1ma11y0ztak.14 Ennek hat-

” V0. TUSOR, M@zz7* tbfiévwti kznfzmiso/e at Wztzkziizbzziz Vonatkozé fejezete: XXX—XLlV, illetve a kévetkezé’ fe-
jezet eleje: XLIV—XLVII.

12 V0. u0., XLVIII—LIV, illetve LVIII—LXII.
‘3 E nyitassal kapcsolatban a szakirodaiom két datumot emlitz I923—at és I924.-Ct. Josef Metzler 1923—at: ]0sEr

METZLER, L’Arc/yivio sgreto mticcmo negli ultimi cemfo mmi, Archivi e archivistica a Roma d0po1’Unita, 242-256, 243.
Kerstin Rahn és Fejérdy Andras ezzel szemben 1924_—et: KERSTIN RAHN, 1'/Vie ,,gabeim” /mm/z day Wltzkdnzscbe Ge/962772-
ardaiv noda sein? Die legge szgli Ardyivz‘ della Scmm Sade van 2005, Quefl enund Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken 87 (2007) 355-378, 369; Valamint FEJERDY ANDRAS, A Wztzhivzi Tit/cos Iwe'ltzi7" /egutébla megvayilt tl7/l_)/fl-
gzi/'61, Levéltari Szemle 57 (2007) 3, 42-48, 42. Viszont az informacié forrasat hia’ba keressiik e szakirodahnakban, az
frék nem hivatkoznak arra, h0gy honnan Vették azt. A Vatikani Titkos Levéltar honlapjan a 2011. aprilisi atalakitas
el6tt szintén az 1924.—es datum Volt olvashaté. A szakirodalomban tapasztalhaté eltérés oka esetleg az lehet, hogy ta-
lan I923 Végén kézijlte a papa a nyitas szandékat,

14 Téth Laszlé f6ként a jozefinjzmus te’n1al<0rben lcutatott, Valamjnt a bécsi nunciatura jelentéseit és a V0nat-
kozé papai allamtitkziri utasitasokat tanulmanyozta I780—I875—ig. V0. A /eiilfbldi mg)//17‘ 2'1/ztézetek mzfkbklése és /1 ma-
gas 7m’Zvel2‘se’g céljzif szogcilo’ /ezlgfolcli 0'szt0‘mlz]'a/e dz I925/26. zzmévlven, Budapest 1928, 13. Meszlényi Antal kutatasainak
sulypontjat sziI1tén a magyar Vonatkozasli nunciusi jelentések képezték, arnelyekréfl az 1790-1844—es idészakra
nézve Végzett kutatasokat. V0. A /eziilfiflcli 772%")/01‘ intézete/e 77212’/e0k1és‘e
dfizi/2 dz I929/30. mizévben, Budapest 1932, 35. Vanyé Tihamér pedig Magyarorszag /Id [i7IZi7l(l relaciéit masolta le a S.
Congregatio C0ncz'lz'z' levéltarabél 1600-1850-ig a Valasziratokkal egyutt. V0. A /eiilf0Zd2' magma‘ iiztézete/e 77222’/ebklése és
/1 mrgds mfiveltség célj/it szolg/116 kiiéfbldi bkztbizdfiktk IIZ 1930/31. mizévben, Budapest 1933, 37. A legfljabb nyitas eredmé—
nyeit hasznosité publikaciéikz W\NY0 TIHAMER, Pi/kpbkijelevztések at 7mg)/07* szent /€01/om 01/szaigaziml/e egy/9;i2;77zegyéz7*6’l,
1600-1850 (Olaszorszagi Magyar Oklevéltar 2), Pannonhalma I933; ebb6l késziilt k1'jl0nleny01nat: U0’, A m'entz'
zsimt /mta?1"0zzztzzim/e végre/mjzzisa Mag)/mforszzigon. A 7mzgwl7*07/5z@z' 7/dmai /mtolfleus egg/lyrizfegyelem 01;;/eu/aim. I600-
1850 (A Rémai Magyar Térténeti Intézet Kiadvanyai), Pannonhalma I933; MESZLENYI ANTAL, Az aczte/g0mz'fi5’—
egy/yaizmegye 42 7”q[b7*'7lZk07” elején (excerptum ex Katholikus Szemle 46 [1932] 1-2), Budapest I932;MEszLENY1 AN-
TAL, A j0zq‘inz'z7m1s kom Afargjvctro-rsz¢1'g0n (1780-1846), Budapest 1934.. Téth Laszlc’) a jozefinizmus téinakérben
hasznalt fel Vatikani forrasokat, a legujabb nyitas eredményeit hasznosfté jegyzetei kéziratban maradtak, de ezek
hollétét i]let6en informaciéval nem rendelkezijnk. V0. TUSOR, Mag)/07‘ tarténeti /eumtaiso/e 0 I/aztzhinban, CXVII.
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terében az allhatott, hogy az intézet Fraknéi szandékatél eltavolodva a hang-
sfilyt a tudomanyos munka helyett inkabb a jelen és j0V6 kérdésére és az
olasz-magyar kulturalis kapcsolatok apolasara helyezte. A rémai térténeti in-
tézet a bécsivel ellentétben meg kfilén évkényvvel sem rendelkezett. Raadasul
ekkor megjelent sorozatainak f6 profilja sem a 19. szazad els6 fele magyar VO-
natkozasfi Vatikani forrasainak feltarasa VO1t.I5

A II. vilaghaborfi alatti pangast révid fellendiilés kévette, amelyet derékba
tért az Intézet I 950-es feloszlatasa. Intézményes keret és allami tamogatas hijan
a magyar térténeti kutatasok megtorpantak, S bar az 1960—as években felépiilt a
Szent IStVan—haz, Valamint a Tamagn0—haz, amelyek szallast adhattak a ma-
gyar tiirténészeknek és az 1964—es intesa pmtticcit k0Vet6en a Papai Magyar
Egyhazi Intézet is Iijjaalakult, Valamint 1ehet6ség nyilt arra, hogy egyes egyha—
ziak illetve vilagiak révidebb Vatikani kutatasokat folytassanak, *5 de mindez az
ijsszehangolt munkara nem ad0tt lehet6séget. I/gy érthet6, h0gy a Vatikani
Titkos Levéltar kévetkezé’, 1966-03 megnyitasat — amikor a IX. Pius (1846-
1878) papasagara Vonatkozé dokumentumok valtak h0zzaférhet6vé‘7 - sem kt‘)-
Vette réivid id6n beliil szamottevéi, a 19. szazad kézepének e forrasanyagaibél
merit6, magyar kutaté tollabél szarmazé publikaciéfg Ugyanakkor ez nem je-
lentette azt, hogy a k1’il011-k1'il011 az Orélc Varost hosszabb-réividebb id6re felke-
resé’, illetve itt elf)’ térténészek ne reflektziltak V0I11a a nyitasra. Mindenképpen
meg kell emlékezniink Adrianyi Gabor munkassagarél, aki 1961-1963—ba11 illetve
1966—ba11 tartézkodott Rémaban, ah01 térténeti kutatasokat Ve’gzett,‘9 illetve a

I5 A 1Mommzenm Hzmgmizze Imlzm eredeti cell ffizese szerint az olaszorszagi kapcsolatok olananytara V0lt,
mfg a Rémai Magyar Térténeti Intézet Kjadvanyaiban kiiléjnféle feldolgozasok és nem e1s6s01ban forrasok jelen—
tek meg. 1931-be11l<1'd0]g0z0tt ugyan egy munkatervet az Magyar Tud0ma’ny0s Akadémia Rémai T0rte’11eti Bi-
zottsaga, amely az intézet profiljanak k0ze'pp0ntja'ba ismét a Vatikani térténeti kutatasokat helyezte és 1940—be11
az fij szervezeti szabalyzat élén - ezen tervvel éjsszhangban - fijra az 1913-as célkitfizések szerepeltek, de ez a k0r1'fl-
ményeken nem sokat Valtoztatott. V0. TUSOR, Mzlgwtw tiifiéizeti /eutzztziso/c /1 Mtzkénbdn, LXX—LXXVIlI.

16 V0. TUSOR, Mag)/m‘ 167/167/zefi /ezmlwiso/e at Wttlhiwlvdn, XcVI1-XcV11I.
17 L’czttz’vz't£z dellcz Santa Sade ml 1966. Pubblicazione 11011 uffieiale, Citta de1Vatican0 1967, 831. A papa 1966.

december 23-31 allocutiéjaban e1n]1'ti: Acta Apostolicae Sedis 59 (1967) 52.
18 Ezt 111211 a kortars Vanyé Tihamér észrevette, es A Vatz’/ecini Levéltér és /eummka cfmfi cilckében felhivta a

figyelmet, hogy ,,. . .z1j(')'vendé'/eutcztzisvuz/c el5(33‘07/‘Z7471 dz Z2 '—é5lcg12jr1bb /€07/‘m /(ell /itté7"7zz'e.” Levéltari Kéizlemények 43
(1972) 157-162, 162.

19 Ennek eredményeit e16sZ0r disszertziciéjaban hasznositotta, melyb6l kiilén k0tet is késziilt: ADRIANYI
GABOR, Die Stellung dew zmgczieisc/yen Kt’;/rlye zum 0:S‘t(,’l"7*‘6Z'C/?Z:S‘L‘/?e1’l Kan/comm? van 1855, Dissertatio ad Lauream in
Facultate S. Theologiae apud Universitatem S. Thomae Aqu. in Urbe, Réma 1963. 2007—ben irt énéletrajzi
kényvében azt is leirja, h0gy 1966-ban az 1867-1874 k0z0tti a]la111titk2i1sagi és bécsi nunciatlirai aktzik 2itta11ul—
111a11y0zasaVa1 foglalkozott: U6, Egy élet 7/zymmibcm, Budapest 2007, 127. Ekkor sziiletett, a Vatikanj Titkos Le-
Véltar anyagat hasznosité tanulmanyaz Ref07”772 zmd [list/9()fIic/ye Kallegzkllitéit in den Sc/ywften der magm/2'55/yen
Konzilswiter dufdem E-rsten Vcttzmnum, Ungarn-Iahrbuch. Zeitschrift fiir die Kunde Ungarns und Verwandte
Gebiete 2 (Mainz 1970) 130-142.
zur Kirchengeschichte 5), K0111-Wien 1975, habilitaciés munkaja, amelyben szintén felhasznalt Vatikanj level-
tari fornisokat. Nem kézvetleniil a nyitas utan késziflt, de a bécsi apostolj nunciatfira dokumentumait hasznalta:
Scitovszky és Simor érsekek /mm ti prz’7misijog0kér2f, Ministerio. Nemzetkézi térténész konferencia e16adasai. I995.
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Meszlényi nunciaturai gyfijtését folytaté Lukacs Laj0s1*6l,2° Valamint Pasztor
Lajosrél, aki 1949-t0’I a Vatikani Titkos Levéltar munkatarsaként teVékeny-
kedett, 6 Viszont a 19. szazad elsé’ felének vonatkozasaban e1s6s0rban nem
magyar, hanem egyetemes témaban publikalt.“ 1950—t6l szintén Rémaban tar-
t6zk0d0tt Zakar Polikarp, aki a Vatikani Titkos Levéltarban végzett l<utatas0—
kat.“ Az altala megtalalt 19. szazadi Vizitaciés dokumentaciét monografiajaban
Konrad Nivard haszn0s1’t0tta.23 Szintén VI. Pal papa d0ntése nyoman Valtak
h0zz2iférhet6Vé a II. Vatikani Zsinat dokumentumai, amelyek 0sszegy1’1’jtésére
és 6rzésé1‘e kiil0n levéltarat is felallitott 1967—ben.“4

A k0Vetkez6 nyitasok éveiz 1978,25 amikor XIII. L60 halalaig, Valamint
1985,26 amikor XV. Benedek halalaig bezarélag valtak kutathatéva a Vatikani
Titkos Levéltar fondjai. Ezek eredményeit — a t0rténészek munkajat 0sszehan-
golé megfelelé’ rémai t0rténeti intézet, illetve hazai intézményi hattér hi2inya-
ban - csak fziziskéséssel, elszért, egyéni publilcaciék formajaban hasznositottak

majus 24-26. (szerk. Bardos Istvan-Beke Margit), Esztergom 1998, 29-38. AZ el0'sz0r emlitett k0nyV eredmé—
nyeit magyar nyelven is publikalta: A Bozo/9-/eomzo/e /eotolz’/my egvbzizpolitzkajo 1849-1859 c1’mn1e1, Budapest 2009.
E k0tetben szamos hivatkozast talalunk a masodikként emlitett, 1975—0s munkara is.

2° Kutatasai eredn1ényeként csak b6 niasfél évtizeddel l<és6bb Izitott napvilagot LUKACS LAJOS, T/ye I/ori-
am and Hzmgz11y1846-1878. Reports and cowespondeizce on Hzmgory ofthe apostolic mmcios in V2'67/21211, Budapest 1981,
mely tekintélyes niennyiségfi forrast is k0z0l. E forrasoknak csak a regesztzijat tartalmazza: U6, A I/2111761212 és
[W/gy/11‘o7"5z(i(g‘ 1846-1878. A /aécsi ztpoytoli mmciuso/ejelentései és lez/elezése M@/11‘o7”szaig‘1‘6l, Budapest 1981, 201-249.
Hagya.tékaban is maradtak fenn a 19. szazad masodik felére Vonatkozé kiadatlan forrasgyfijtések. V0. TUs0R,
/Wgvm‘ tofiéneti /eutcmisok at I/otzhii/117117/1, CXXXII—CXXXIII.

2‘ Példaul: LAJos PASZTOR, L11 Segvreterzkz di Smto di Pio IX dmzmte if 17/'ie7mz'o 1848-1850, Aimali della Fon-
dazione Italiana per la Storia Aimnjnjstrativa 3 (Milano 1966) 308-365; LAJOS P.4szT0R, II Concilio I/otzbomo I no!
Diczrio del cordinole Cczpolti, AHP 7 (1969) 401-489; LAJOS PASZTOR, II card. Mertel e il Concilio I/czticcmo I,
Rivista di storia della Chiesa in Italia 23 (1969) 441-466. Pasztor Lajos mfiveinek bibliografiajat NEMES GA-
BOR allitotta 0ssze. Kiadvaz Gli moo/yz'vz' dello Szmm Sede e il regno d’U1zg/yei/1'11 (S666. 15-20 In memo1'z'am di Lajos
P1iszto1~(CVH I/4) (a cum di GAETANO PLATANIA—MATTEO SANF1L11>P0—P1f:TER TUs0R), Budapest-Réma
2008, 291-305.

22 V0. P6l7"6l7”e mom Domino (Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici. Universitatis Catholicae de
Petro Pazmany n0mi11atae III. Studia 7; ed. by S2. A. Szuromi), Budapest 2005, 385-394.

23 KONRAD NIVARD, Die Emzfi elrzzmg der 0.11611/eic/aiyc/a—U77gm”13“c/yen Zzkferziemerkongwegotiovo (1849-1869) (Biblio-
theca Cisterciensis 5), Roma 1967.

24 A papa 1967. szeptember 27—én allitotta fel a II. Vatjkzini Zsinat Levéltarat. E tényt emlitiz VINCENZO CAR-
BONE, L’Arcl9z'-vio del Concilio Wtticmzo II, Archiva Ecclesiae. Bofl etinodeIl’Ass0ciazi0ne Archivistica Ecclesiastica. Anni
34-35 (1991-1992). Gli archivi diocesanj per la ricerca storica, Citta del Vaticano I992, 57- 67, 61. A tanuhnany
a levéltar felallitasat, illetve rendszerét ismerteti részletesen. U0., 57-67. A Ievéltar anyaga 2001 marciusatél
a Vatikani Titkos Levéltaiban kutathaté. V0. Ammozfl o Pontfi icioper fcmno 2011, Citta del Vaticano 2011, 1878.
Ezt az allapotot tiik10zik 2001-t0l az A7mz1o1'io Pontzfczok v0natk0z6 fejezetei is.

25 L’z1ttz'vz'tz2 dellcl Srmm Sede 1261 1978. Pubblicazione non ufficiale, Citta del Vaticano 1979, 452. A papa 1987.
december 22-én k0z01te, a biborosoknak és a Rémai Kuria tagjainak tartott karacs0nyi1'idv0zl6 beszédében.

26 Lkzttivitfiz dellct Scmm Sade no! 1985. Pubblicazione non ufficiale, Citta del Vaticano 1986, 1475. 1476. A papa
Agostino Casaroli biboros allarntitkar 1985. augusztus 20—ai levelével tette a kutaték szaniara elérhetéivé a X. Pius
és XV. Benedek pontifikatusara Vonatkozé fondokat. E nyitas e16’zme’nye’r0'l: u0., 1476.
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magyar t6rténészek.27 A kutatasok kiilénésen a rendszervaltas utan Vettek len-
diiletet, amihez azonban tapasztalatunk szerint sajnos jészerével semmi kéze
nem Volt annak, hogy a Rémai Magyar Akadémia keretein beliil 1995—ben for-
malisan megalakult a ,,Fraknéi Téjrténeti Intézet” (,,Istitat0 Storico Fra/e7a6i’’).28
Ez tényleges térténetkutaté intézetként sosem mfikédétt, és jelenleg sern
mfikédik. Sem tervszerfi tudomanyos programja, sem rendszeresen n1egje1e-
n6, elismert szakmai kiadvanyai, sem pedig tudomanyos munkatarsai, 2il1an-
dé bszténdijasai nincsenek, a sajat székhe1yr6l, k('5ltségVetésr61 nem is beszél-
Ve. 2011—t61 sajat igazgatéja sincs, igaz, e poszt korabbi betéltése téibb esetben
még csak szimbolikusnak sem volt tekintheté’ a rémai, Vatikani térténeti ku-
tatasok szemsz6géb61. A rnagyar zillamnak mindazonaltal szerz6déses k6te1e—
zettsége egy térténeti intézet — melynek valés ismérvei tehat €Vid€l‘1S€k29 -
fenntartasa Rémaban. Ezen 1913. marcius 3-ai ajandékozasi szerz6dés alapjan
birtokolja a Fraknéi-Villat, amely jelenleg a szentszéki magyar kévetség szék-
helye. A hiteles mzisolatban fennmaradt okirat Vilagosan beszél: nem kultura—
lis, kultfirdiplomaciai intézményr61 szél, hanem téjrténeti intézetr61, Vagyis
egy in sic/9 és far sic/9 tudomanyos intézményréil. Amennyiben a magyar allam
ennek fenntartasarél lemond, az értékes ingatlant Vagy eladasa esetén e11enér—
tékét fele-fele részben at kell adnia a Magyar Tudomanyos Akadémianak, il-
letve a Szent Istvan Tarsulatnak - szél a Fraknéi Vilmos altal beiktatott 3.
p0nt.3° A magyar allam, illetve az azt e Vonatkozasban képviselé’ Balassi Inté-
zet fe1el6ssége ebben a kérdésben tehzit igen nagy.

27 Zakar Polikarp a ciszterci rendtérténettel kapcsolatban szzimos tanulmzinyt publikalt, melyekben a leg-
utébbi nyitasok eredményeit hasznositotta, melyek kézéjtt magyar vonatkozasfit is talalunlcz C074.s‘aetadi7zes1aaZ
Comtitationes Ziv/‘cemes (1814-1941), Analecta Cisterciensia 38 (1982) 1-2, 181-337. Mfiveinek bibliografiajara lasd
még a 22. Iabjegyzetet. Szintén a nyitas eredményeit hasznositotta: ELISABETH KOVACS, Papyt Benedfl etXV and
die Restamatz'0m/7emit'l7a72gen ale: Kaiser: and Kbmgs Karl U072 (')'.s‘te¢*/"eic/7, AHP 27 (1989) 357-399 (a Rendkivifl j
Egyhazi Ugyek Kongregaciéja levéltarat hasznalta). Lzisd még U6, Krbmzng and Detromkation Karl: M ales
letzten K()'nzg5 -van Ungam. I1n Spiegel Vatikanischer Dokumente, Servitium pietatis. Festschrift fiir Hans
Hermann Kardinal Groér zum 70. Geburtstag
Salterrae 1989, 402-431. Simon Konstantin pedig az amerikai rutén ernigracié egy érdekes fejezetét foglalta
éjssze tanulmanyaban, melyhez a S. Crmgvregatia de Propaganda Fidepm Negotiis Rims O7/2'67/ztalis iratanyagat hasz—
nalta: SIMON KONSTANTIN, Alexi? T0117 and t/ye Begz'7mi7/zgy of the Orthodox /Vlovement among the Rat/aeniam in
A7/zerica (I891), Orientalja Christiana Periodica 54 (1988) 2, 387-428.

28 A ,,Fraknéi Térténeti Intézet” megalakulzisarél és kezdeti m1’ik6désér6l: PAL ]()zsEF, A ,,Fra/<zm5z°’ Tr)7rténe—
ti I7/ztézet létirejfitife a Rémai 11/[agya7' A/eadémian (1996-1998), Magyar Tudomany 49 (2004) 2, 221-225. Az ebben le-
1’1tak szerint az intézet célkjtiizése: ,,a human tudomanyokkal foglalkozé magyar szakemberek, észténdijasok
kutatasainak, szakmai kapcsolatteremtésének és képzésének intézményes tamogatasa. A térténelem, a m1'iVel6—
déstérténet, az iroda1om— és miivészettérténet, a klasszika-filolégia, a régészet és az italianisztika teriiletén 6na1-
lé kutatasok folytatasa, kiilénés tekintettel a.z olasz-magyar kapcsolatokra.” U0., 223-224.

29 Es példaul
rfien fejlesztett sajat kényvtarrél nem is beszélve. V6. ezen intézmények honlapjait.

30 Kiadva: TUS OR, Magyar tiwtéirzeti katataso/e a I/ati/eanlaan, CXLI—CXLIII. Lasd Rétfalvi Balazs tanulmanyat
e kétetben, mely szerint 1945 utan a Frakn(’)i—Vil1at az allami szervek az MTA tulajdonanak tekintették.
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1994—ben ugyan iitjara indult egy kijnyvsorozat, amelynek kétetei Vatikani
forrasokat adnak kézre, am a sorozatcimében a Rémai Magyar Akadémia nevét
viselé’ kiadvanyokon a Fraknéi Intézet csak elvétve tfinik fel. A kétetek tényle-
gesen mas tudomanyos intézményekhez, illetve kfilsé’ egyéni kezdeményezé—
sekhez k0thet()’l<. Eddig csak 16-18. szzizadi forrasokat kézéltek, 19-20. szaza—
diakat nem, Valamint figy tfinik, hogy e kezdeményezés 2008—ban megtorpant,
azéta ugyanis nem jelent meg a sorozatnak 1’1j k0tete.3I

A rendszervaltas utani évtizedben els6s0rban Ebrdégh Istvannak, Adrianyi
Gabornak, illetve elenyészfien Erszegi Mark Aurélnak k6sz6nhet6en tébb Vati-
kani levéltari forrasokra épit6, a Szentszék és Magyarorszag 19. szazad Végi, 20.
szzizad eleji kapcsolatanak egy—egy részteriiletét feltziré tanulmany és kétet je-
lent meg.

Eérdéghnek a korabbi nyitésok eredményeit hasznosité kényvei: Alle 077g7n71lell’e.spn7z570ne
707778770 nellcz T77zn57lv11n771 nng/7e7e5e (1916-1920) (Studi e Ricerche 3), Cosenza 1 9 92; A Rend-
/ez’v77l7 Egy/77727 Ugye/e Szent Ko77g7egzic76j77 Levél171'7z77zz7/e (V7717/e7i7212z7'7'05) 17 77771gv177'075zzig7 egy/77i-
27773771 vonnt/e0z6f0771i5717 1803-1903, Szeged 1992; G656/77c/716, Griinde nnd V0771n55e1znngen de7
7°71777777775c/7en Exp77n570n in S7el7e71b777gen (1916-1920), Bonn 1993; E7de’l3/ 707n77n 777eg5z;7Zll7Z577
1916-1920. 011152 165 117117/e7in7 [evél17i7'7f077'1i50/e nlnpjzin, Szeged 2000. Vonatkozé fontosabb ta-
nuimanyaiz A M71gy177 K7110l7/€775 Egy/7772 71 Szentszé/e 777175067776 viloig/777170772771 v0n.r/11/€026 5z0'veg—
gy7’1'j1e7ne’n_véZ7en, Egyhazak a Vziltozé Vilzigban, Esztergom 1991, 513-520. Eérdégh 212 1970 és
1981 kézétt kiadott 11 kétetes forrziskiadvany - amelyb6l a harmadik kétet tovzibbi kett6re
oszlik -, az A7165 e1 d0c77777en15 7171 Saint Siége 7e[711zf5 71 In 5ec077de g71e77e 7770nd711le (szerk.
Pierre Blet-Angelo Martini-Burkhart Schneider, Valamint a 3. k0tett6l: Robert A. Gra-
ham), Citta del Vaticano 1965-1981 magyar Vonatkozasait gyfijtétte éjssze e tanu1m:i11y2i—
ban. Ugyanezt a széveggyfijteményt hasznalta: INGRID GRAz1ANO—EORDOGH ISTVAN,
j’05ef T750 19 In q77e517077e elrmiczz in Slowtcc/7777, Cosenza 2002, amely 2006—ba11 magyarul is
megjelent: }05ef T750 175 17 52101277167717 77010167171521 cimmel (METEM kéinyvek 58), Budapest
2006, amely szintén tartalmaz magyar vonatkozasokat. Tovabb folytatva Eérdégh tanu1—
Inanyai soratz A Mngyn7'07/'5'z7g elleni 1919-155 7n1e712enc70', 7n7n1 11 l70l5ev7z777715 /ebivet/ee2;777e'nye
(D7717/e77n7f0777i50/e nlnpjdn), MEV- Regnum 6 (1994) 1-2, 127-132; A t7/'Z.1l7/l07’ll' be’/ee é5 7 W117-
/ezin, Vigilia 61 (1996) 7, 510-514; A pzipni nnncintzim 72j7/1/7117/€711/7577 [W/7gy(77”075z77g0n 1920—b(7n.
(I5n7e7e1len 76777777 do/e71777en1717n0/e 71717711), T0rté11elmiSzemle 39 (1997) 1, 99-110. — Adria-
nyi Gabor ijnéletrajzi kényvének tanfisaga szerint 2000—ig haromszor Végzett t11d0m2i—
nyos kutatzist Rémaban: u0., 209. Leirasa szerint mar 1975—ben engedélyt kért, hogy 21 Va-
tikanban Prohaszka Indexre tételének aktéit tanulmanyozhassa, de az engedélyt ekkor
n1ég nem, csak 2000-ben kapta meg. Ennek eredményeként sziiletett meg: P70/77752/en 155 71 R0’-
777777 Index cimii munkaja, Budapest 2002. A kétet Inegjelenésének nem mindennapi k0r1'il—

3‘ V0. TUs0R, M@177 10'71é77e17 /77117117750/z 71 I/7117'/e71’1nI771n, CV. A legutébb megjelent kbtetek a 2005—ben el-
hunyt kivzilé t0rté11e'sz, Téth Istvzin Gyéirgy f0rrzisgy'1'Ijtései, akjnek a mutaték elkészitésére mar nem maradt
ideje, ezt a feladatot az MTA Tfjrténettudomzinyi Intézetének munkatarsai Végezték el: L711c/7716 7n75570n717707n7n
de Hnng7177n e1 T7nn57lwzn777 (1572-1717) I-V, (szerk. Istvein Gyérgy Téth), R0ma—Budapest 2002-2008. Egy k0-
tet erejéig az eddigi ,,Fo771a5” mellett Iijabb alsorozat is indult: ANTAL MOLNAR, Le S717n1—S7ége, Rngnse e1 1125
77775570775 7771/70l7q71e5 de la H0ng77e 01107770776 1572-1647 (Bibliotheca Academiae Hungariae - R01na. Studia I),
Rome-Budapest 2007. - Ugy tiinik, hogy a historiografiai bsszegzésiink éta megjelent, a vatikani kutatasok
kapcsan csupén részlegesen em]itend6, tébb k0tet Amiuario (2004: 1 db, 2005: 4 [i] db, 2010: 1 db) a j0V6be11
folytatas nélkijl marad.
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ményeir6l ld.: u0., 225-226. A kérdéses fondbél, amelyet Adrizinyi Gzibor is tanu1m2’1ny0-
zott, két dokumentum szévegét (Acm Cangregatianis S. Indicis, P7/otocolli 1910-1911, doc.
316 és 318, Szabé Sz2id0k: A2 intellektualizmus tulhajtzisai ismertetés és kritika 62. oldal,
Modern katolicizmus — ismertetés es lcritika, 46. oldal) Szabé Ferenc P7'o/yoisz;/m e.s‘z;mevi[ci—
gcimz/e /eizzlcz/eulaiscz cimfi tanullnényaiban szintén felhasznélta. Prohészka Ottokér. Magyar-
orszzig apostola és tanitéja. Tanulmzinyok Prohziszka eszmevilzigébél (szerk. Szabé Fe-
renc—M6zessy Gergely), Szeged 2002, 33. Ugyanerre a két forrzisra utalz SZAB0 FERENC,
P1"0/9212;/ea Otto/em‘ z'd6’sz;eM’Zsége, Budapest 2006, 49, illetve: I)’/"0/yoisz/ecz Otto/em‘ élete és mzive
1858-1927, Budapest 2010, 10 és 183. Rémai kutatésokat 21 kétetek tan'f1s:iga szerint nem
Végzett, 21 dokumentumok fénymzisolatzihoz Ternyiik Csaba érsek kézvetitésével jutott.
A2 emlftett S. Congrcgatio Indicis iratanyaga nem a Vatikzini Titkos Levéltzirban, hanem a
Hittani Kongregécié levéltérsiban kutathaté. — Erszegi Mzirk Aurél két emlitendé’ tanulm2’1—
nyéban hasznélt Vatikéni levéltéri forreisokat: Kzirolyi Miluily és Ll SZ€7ltSZ€7€, MEV—Regnum
11 (1999) 3-4, 171-181, melyben mind a Vatik2iI1iTitk0s Levéltzir, mind a Rendkiviili Egyhézi
Ugyek Kongregziciéjénak iratanyagzit hasznositotta. Illetvez ,,Egy kitbwil/aetetlen mp”. (A fug-
getlen Magyarorszeig diploméciai kapcsolatfelvétele a Szentszékkel, 1918-1920), Tzivlatok
47 (2000) 114-117. V0. még t6le: I1 ristabiliflzento delle 7/'elczzz'0m' diplamaticbe tm [oz Santa Sede
e l’Ung/aerial 1918-1920 (Tesi di laurea), Trieste 1998.

B) A PAPA1 LEVELTARAK 1922-1939 K0z0TT1
ANYAGANAK MEGNYITASA

A2 egymést gyorsan k0Vet0' nyitésok utzin hosszabb sziinet kévetkezett,
amit csak részlegesen szakitott meg, hogy 1998—ban II.]2in0s Pail pzipa XIII. Leé
haleiléig (1903) kutathatévei tette a Hittani Kongregécié anyagzit — mely mziig
sajzit levéltzirral rendelkezikflz Ezutzin még mzisfél évtizednek kellett eltelnie,
hogy 21 XI. Pius pépasaiga idejére es6 szentszéki dokumentumok hozzziférhetfivé
Vziljanak. Erre h2i1‘0m1épcs6be11 keriilt S01‘: e16sz01‘ 2003. februzir 15—t6l az A11am—
titkérség Rendkiviili Egyheizi Ugyek szekciéjziban a Bajororszeigra és Német-
orszeigra Vonatkozé 1922—1939—es iratok, illetve a Vatikeini Titkos Levélteiron
beliil a miincheni nunciatura 1922-1934 és a berlini nunciatura 1922-1930-as
anyagai.33 Ezt k0Vet6en 2004. szeptember 16-tél a Hadifogoly Informziciés Ir0da
1939-1947 kézétti fondjai Véltak kutathat0V2i.34 Végiil a térténészek 2006.
szeptember 18—t6l kaphattzik kézhez 21 XI. Pius pzipaseiga ideje alatt keletkezett

32 TARc1s10 BERTONE, Lktpemrum dell’A'rc/aivio: pmspettive e progetti, Giornata di studio. L’apertura degli
Archivi delSa11t’Uffizi0 Romano (Roma, 22 gennaio 1998) (Atti dei Convegnj Lincei 142), Roma 1998, 98-99.

33 A7'd9z'vz'0 della 2zu7ezmtzmz Apostoliaz in Berlmo (Nz.mzz'atmn Pmelli Indice 1196 (a cum di KJRSI SALONEN),
Cittii del Vaticano 2003, 3. A Lkzttimit/2 dellzl Somtrz Sede ml 2003. Pubblicazione 11011 ufficiale, Cittii del Vaticano
2004, 1114. a nyités détumaként 2003. februér 16-ét jeléli meg, Viszont mivel 212 a nap vasairnapra esett, igy az
inventérium elfiszavziban megjelélt februér I5. a Valészinfi. A kutatés idéhatérait k0zli: Cammzmzmto: Nuove
p7~‘0spettive per l’cz]‘>ertzmz degli arc/yivz’ vatzmni d 1‘z;g'umz10 z1elp0ntg';‘icm‘o di Pia XI, I5. 02. 2002, Bolletino della Sala
Stampa della Santa Sede, I1. 0090. A hivatkozott dokumentumot lésd: /9ttp://press. czltboliczz. 1211/new5_5e7‘vice5/bulle-
tin/new:/I03I6.p/ap?indwc=I03I6@’p0_dazte=I5.02.2002<Z9‘lmzg=it (2011. 07. 25.)

34 L’c1ttz'vit21 della Santa Sade 72612004. Pubblicazione non ufficiale, Cittél de1V.1tican0 2005, 1108.
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dokumentumokat bizonyos megsz0r1’t2is0kka1.35 A kivételeket H. Jzinos Pail pzipa
2005. mércius 21-én kelt La cum vigilantissima kezdetfi apostoli levél forméjéban
kiadott mom propriéjcival egyiitt nyilvénosségra h0z0tt Legge sugli Arclyivi della
Somm Sede 39. §—ban emliti: Acta Apostolicae Sedis 97 (2005) 372. Az I922-CS d2itu—
rn0t e paragrafusban nem olvashatjuk, viszont a kévetkezé’ évekre kiadott, 21 Va-
tikéni Titkos Levéltérra Vonatkozé Indice dei Fondi e reldtivi mezzi di descrizione e
di Vz'ce7«*coz, Cittil del Vaticano 2006-2007, 2. oldalén, a bevezeté’ részben mér igen.
Ezek szerint nem kutathaték az 1922 utzini konklévék, :12 I922 utzin elhunyt pai-
pzik, bfl301'0s0k és k1'11'iai prelzitusok iratai, 212 1922 uténi pfispékkinevezésekre VO-
natkozé kénoni Vizsgélatok, Valamint az 1922 uténi, 21 Ram Romomzz hatéskérébe
tartozé hzizasszigi iigyek. Az emlftett 2005-03 térvény ennél kissé b6Vebb listeit
kézél azokrél a dokumentumokrél, amelyek nem kutathaték.

Eszerint: ,,I. I docuinenti c/ye, i7lf07"Z6l clelld I07/'0 mltzmz, /ammo cozmttere di 'rz'se7/'wzte2;2.zz e .s‘egr'etezzd
$0720 esclusi dalla comulmzione, am‘/ye qucmdo 52' apm 2'1 periodo cbiuso. 2. Sam dd comidemrsi 7‘IS€7’Uélti
e segreti gli Atti dei Comlzzvi, Io spoglio dei documemti dei Sommi Pontefici e dei Cczrdiizzzli, i processi
vescovili, i d0cumem‘i diforo interno, I6 posizioni relative all persomtle delld Scmm Sede e dello Smto
delloz Cz'm‘z del Vaticcmo e le Came 7m12f/1/'z’772onz'ozli, 0129/‘e cbe i doczmzenti indicozti come mli dazlloz Segre-
tericz di Smto. 3. Pm‘tic0lcz7‘i derog/ye per la comulmzione di mli documenti possum) essere amcesse per
giusti motivi esclusivzzmente dd/[Ll Seg7”ete7«'izz di Smto. 4. I documemfi, per 2' qzmli 51711 stzzm zmto7/'z'zzzml
Ia comulmzione ai semi del comma 3, c0me~rw7/20 il low) cat’/‘atria’/”e vfiserwzto 0 segreto 6 non possono
es5‘e7'e dzffim'.”

C) A ROMAI KURIA INTEZMENYEI
1922-1939 KOZOTT

Mie16tt az fijonnan megnyitott anyagok eiltal a magyar kutateis szémzira fel-
vetett kérdések térgyaléséhoz kezdenénk, érdemes nagyvonalakban sorta Ven-
ni, illetve rendszerezni, hogy mely kurizilis intézmények téirténeti d0kume11tu—
mai Vziltak 3 kutatzis szziméra hozzziférhetfivé. A nyitzis ugyanis a Szentszék
ésszes archivumaira Vonatkozik, igy magziba foglalja nemcsak a Vatikéni Titkos
Levéltér, hanem az ezen kiviili szentszéki levéltzirak 1922-1939 kéiztitti anyagét
is.36 Ahhoz, hogy ezeket jobban eitlzissuk, meg kell vizsg2’11nunk, hogy milyen in-

35 L’dttivit& della Sm/ml Sede mi 2006. Pubbljcazione non ufficiale, Cittii del Vaticano 2007, 1104; illetve
Comummto.‘ L’dpe7/‘tum degli (WC/yivi dellrz Somm Sade per 2'1 pomfzficato di Pia XI (feI7I7mz'0 I922—fi?I7I77'(lI0 I939), 30.
06. 2006, B0l1eti110 della Sala Stampa della Santa Sede, 11. 0340. A hivatkozott d0kume11tu1110t lésd:
/9ttp.‘//p7*ess.cr1fi90lz'm.vcz/news_se¢‘vices/Imlletiiz/izezw/I856;.p/7,t)?index=I8563d9p0_dmfe=30.06.2006@“lcmg=it (2011. 07. 25.)

36 Comzmzmto: L’4zpe7*tum degli are/aivz' della Scmta Sede per il pontzficmfo di Pia XI (feblzmio I922—feI7Imzz'0 1939),
30.06.2006, B0]1etj110 della Sala Stampa della Santa Sede, 11. 0340. A hivatkozott dokumentumot lésd:
/yttp://p1"ess—aztIy0Iiczz.wt/ne’zw“_se1’"vices/bu!/etin/news/18563.p/yp?index=I8563c’fp0_dclte=30.06.2006c@’lzmg=it. (2011. 07.
25.) A rijvid kézlemény ameflett, hogy megemliti, hogy a szentszéki levéltzirakban fennmaradt bsszes d0ku—
mentumra Vonatkozik a nyiteis XI. Pius hal-éléig bezzirélag, hangsfilyozza, hogy els0's0rban a Vatikéni Titkos
Levéltér és a Rendkiviili Egyhzizi Ugyek Kongregziciéjzinak levéltzira anyagzira gondolnak.
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tézményei Voltak 21 Vizsg2’1lt periédusban 212 Ap0st0Ii Szentszéknek, t0V2’1bb2'1
hogy ezek kéziil melyek 21z0k, amelyek 21 magyar kut21t2’1s szempontjébél je1en-
t6sek, és hogy jelenleg h0l 6rzik 212 irat21ny21guk21t.

H21 21 Rémai K1’11“i21 szerkezetét37 212 1922-1939-63 id6sz21kb21n szeretnénk felV2i-
z0lni,38 akkor egyrészt mindenképpen X. Pius 1908—21s Sapierzti comz'Zz'o kezdetfi
21p0st0li konstitficiéjéhoz kell Visszanyfi lnunk, hiszen ebben 21 K1'1ri21 étfogé
reformjéra keriilt s0r39, mésrészt pedig azokat 21 jelentfisebb V2’1lt0zt21t2’1s0k21t kell
sz2’1mb21 Venniink, amelyeket e szerkezeten XV. Benedek és XI. Pius eszk('5z0ltek.4°

A Sapiemi comilio 12 kongregéciét, 3b1'1‘6s2'1g0t, 5 hivatalt és 4 2i1l2111d6 biz0tt—
s2'1g0t emlit 21 Rémai K1'11'i21 részeként.“ Ebbfil 21 k0Vetkez6 k0ng1‘eg2'1ci0k 21 Vizs-
gélt 1922-1939-es id6sz21kb21n is 1éteztek42: S. Congregatio Sarzcti Officii, S. Con-
gregatio Corzsistor'iaZi5, S. Corzgregtio de disciplma Sacramerztorum, S. Congregatio
Concilii, S. Congregatio Negotiis religiosorum sodaliam praeposita, S. Congregatio de
Propaganda Fido, S. Congregatio sacroram Ritaam, S. Corzgregatio Caeremom'alz's,
S. Congregatio pro Negotiis ecclesiasticis extraordinarfis, valamim‘ a S. Congregatio
reverendaefabrzcae S. Petri.43 E ktiriareform emiiti 21 S. Corzgregatio Studiorzmaot

37 A Rémai Kfi iia szerkezetének mélyebb niegértésébcn Rihmer Z01t2in segftett, akinek ezfiton szeretnénk
készbnetet mondani hasznos tanécsaiért, szakmai m21gy21.r2iZ21.t21iért.

38 E témakérrel Fejérdy Andrés f0gl21lk0z0tt 21 Levéltdri Szemle 2007. évi 3. sz2im2iba.n megjelent réividke
cikkében. A mi jegyzékiink a Caria Romana 1922—1939—es szerkezetérél az 6Vét6'l némileg eltér. V0. FEJERDY,
A %tz7earzz' Titkos Levéltdr legutolvb megnyilt anyagdrol, 42-48, kiiiénéjsen: 44-45.

39 AAS 1 (1909) 7-19. E2 az 21p0st0]ik0nstit(1ci6 1908. jfmius 29-én kelt. A pzipai K1’1ri21 k('jvetkez6 nagyobb
liorderejfi ref01'Inj2ira VI. P2il idején keriilt sor. AZ ezzei foglalkozé Regiraini Ecclesiae universae kezdetfi apostoli
konstitficié 1967. augusztus 15-én kelt: AAS 59 (1967) 885-928.

4° Nlivel jelen tanulmfinylmknak elsfidleges célj21 nem 21 kongregziciékon beiiili szekciék, osztélyok és hiV21t21—
10k niegalakitzisérialc térténeti beniutatésa, illetve 21 kfiriai szervek feladatlcére térténeti V2’1lt0z2is2inak pontos és
részletes k0rii]h21t2'1r0l2'1s21, igy most csak 21 k1'1ri21 szerkezetében bekéivetkezett jelentésebb V2ilt0z2’1s0k ismertetésére
szoritkozunk. A Rémai KL'1ri21 térténetének részletes éttekintéséhez l2’1sd: NIcc0L0 DEL RE, La Caria Romana.
Lineamenti st01‘ic0-giuridici, Cittzi delV21tican0 1970, 569-608, illetve ugyanennek 212 I998-215 kiadésban - 21 R6-
mai Kfi riaszerkezeti V:ilt0z2'1s:a'.t is figyelembe VCV6 - b6Vitett bib]i0gr2ifi21: 609-656, amely az egyes kL’1ri21i szerVek-
hez kapcsolédé bib1i0gr2’1fi2’1t hozza, igy ezek részletes ismertetésétél itt eltekintiink. A tzijékozédéshoz, gyors
éttekintéshez szintén hasznos témpontot

4‘ B2’1r a Sapienti corzsdiriban 5 hivatal megjeléjlése szerepel, 21 iegutolséként feltiintetett, két titkérszigbél 2i]16
Secretarzae Brevizmz ad Prmczpex et Epistolarmaz latirzarzma két kiiiéin hivatalt képezett, melyek feladata, irzinyitésa
és személyzete is elldiléniilt. A V0n21tk0z6 Anmcario Pontzfcicfl<ban is kiilén szerepel 21 két titkérszig. NIcc0L0
DEL RE pedig 21 hat hiV21t21I egyikeként emliti (iket 21 Rémai Kfi riéréiirt ai21pVet6 munk2ij2ib2111: La Caria Romana.
Lineamenti st0ric0—giuridici, Roma 1952, 284-285, V211-amint legfijabban 21 Segretorz'a dei brew’ aiprz'7acq)i, ifletve a
Segreteria delle Lettere Latino c1'msz21Vak alatt U6, Manda I/aticano, 970-971, iiletvez 972. A R6m21iK1’1ri21 szerke—
zetét ismerteti — bér Niccolb del Re-nél kevésbé részletesen: BANK_](3ZSEF, Egy/aazijog. Az egyhzizi alkotnizinyjog
aiapjai, Budapest 1958, 44-62.

42 Az idézett konstitticiéban a k0ngreg2ici6k fels0r0l2is21 felett 21 Scwrae Corzgregatzorzes kifejez/és olvashaté, fgy ha-
b2ir 21z apostoli konstitticié nem

43 Ezen utébbi - bér feiadatkére 21 Szent Péter—b21zi]ik21 Vagyonzinak kezelése Volt, 21 Codex Iuris Ca7aorlici—
ben nem szerepel és a Sapienti consdio 21 tébbi kongregéciétél kiilijn emliti —, 21 f0rm2ilis termin0l6gi2’1t tekintve
szintén 21 kongregéciék kézé sorolhaté. Ennek meg‘fele16en NICHOLAS HILLING 212 I908—as kfiriareform utén
kiadott, Procedure at the Roman Curia. A corzcivc and Practical Hawdbook kényvében, New York 1909, 99-100.
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is, amely a Vizsgzilt idészakban b6V1'ilt feladatkérrel és elnevezéssel élt tovzibb,
miutzin XV. Benedek pépa I 915. november 4-én kelt Senzinaria clericormn kez-
detfi 7notn propriojéban feléllftotta a Sacra Congregatio de Seminariis—t, amelyet a
Congregatio Stndiornrnhoz csatolt, s az igy létrejétt kongregéciénak 21 Sacra
Congregatio de «se7nz'narz'z's et de stndiornrn nnz'versz'tatz'bns» nevet adta.44

A kéivetkezfi jelentfis intézkedés XV. Benedek Dei provz'dentz's kezdetfi 1917.
méjus 1—én kelt rnotn pr'opr2}5j2iban taleilhaté. Ebben 1917. november 30-tél meg-
szfintnek nyilvénitotta a Sacra Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritns
orz'entalz's—t - amely dikasztériumot IX. Pius pépa hozta létre 1862—ben a Sacra
Congregatio dc Propaganda Fide—11 beliil -, és a k'0'Vetkez6 hénap els6 napjzitél el-
Veilasztva a Sacra Congregatio dc Propaganda Fide—t61 felzillitotta a Sacra Congre-
gatio pro Ecclesia 0rientali—t.45

Végiil amely Véltozést a kongregziciék tekintetében feltétlen meg kell eml1’-
teni az 1908-I922—ig terjed6 idfiszakban, 212 a Sacra Congregatio Indicis megsz1'in-
tetése: e kongregziciét XV. Benedek pzipa I917. mércius 25—én kelt Alloqnentes
proxime kezdetfi’ rnota propriojeiban sziintette meg, s feladatzit a S. Congregatio
Sancti Officii Vette :it.46

A Vizsgeilt, 1922-1939-es idéiszakban a kongregziciék mellett 21 Rémai Kfi ria
részét képezte hzirom térvényszék: a Sacra Poenitentiaria, a Sacra Romana Rota,
és 21 Signatnra Apostolica, és a k6Vetkez6 hivatalok: 21 Cancellaria Apostolica, a
Dataria Apostolica, a Camera Apostolica, a Secretaria Status és a Secretariae Bre-
viarn ad Principes et Epistolarnm latz'narnrn,47 Valamint emellett léteztek 1’1gy11e—
Vezett eillandé bizottseigok, amelyek a kongregziciéktél fiiggetleniil fejtették ki
21 teVél<enység1'iket.43

is 3 kongregeiciék kézt szerepelteti és az Annnario Pontzfi cio is rendszeresen a kongreg-éciék kéizt tiinteti fel.
VI. Pail pzipa 1967—es Regirnini Ecclesiae universae konstitliciéjziban mzir csak ,,FaZ9rica S. Petrz°’—l<ént szerepel:
AAS 59 (I967) 927-

44 X. Pius 1908-as k1’1riaref0rn1j2iban a S. Congregatio Con5‘z'sz?orialz's feladatévé tette a szemj112’1rium0k kor-
mzinyzati, fegyelmi, Vagyoni és tanulmzinyi iigyeinek intézését (kivéve ez 3161 a S. Congregatio de Propzganda
Fide illetékessége alzi tartozé dolgokat). AAS 1 (1909) 9-10. E feladat hatékonyabb kivitelezésére XV. Bene-
dek eillitotta fel 21 fent emlftett rnotn propriojziban a S. Congregatio de Serninariist, amelyet a S. Congregatio
Smdiornnzhoz csatolt, létrehozva a Sacra Congregatio de <<senzinarz'is‘ et de m.cdz'orn7n nrzivcr5itatil7ns‘>>-t. AAS 7
(1915) 493-495. A feladatkérét V6. 212 19I7—es Codex Inris Canonici can. 256. I.§, ahol mér a fenti elnevezés és
feladatkér szerepel.

45 AAS 9 (1917) 1, 529-531. A Keleti Kongregécié tijrténetéréil a gazdag kfilféldi szakirodalom mellett ma-
gyarra forditva is jelent meg tanuhllényz MARCO BROGI, A Keleti Kongregacio és te'oe'/eenysége, OrientaIi111I1
dignitas: 2. X111. Leé peipa éltal kiadott ,,Keletiek mé1t(’)s2’1ga” kezdetfi apostolj levél centenziriuma alkalmzibél
tartott szimpozion anyaga, 1994. november 2-4 (szerk. és ford. Orosz Lziszlé), Nyiregyhéza I995, 44-56.

46 AAS 9 (1917) 1, 167. A paipa a S. Congrega2‘z'o Sancti 0fi‘"zcz'z'-11 beliil egy Indeoc-szekciét is feleillitott.
47 Ezeket a térvényszékeket és hivatalokat mzir 212 1908-213 Sapienti consdioban megtaléljllkz AAS 1 (1909)

15-17. Lésd még a 41. lzibjegyzetet.
48 Arrél, hogy ezek iratanyaga az 1922-1939—es évek Vonatkozziséban jelenleg hol kutathaté, a Vatikzini Titkos

Levéltzir munkatzirsa, Luca Ca1b0nj szolgélt infornlziciéval, amelyet eztiton is
jezetten magyar Vonatkozésokat nem, Vagy elvétve tartalmaznak, igy részletes ismertetésiiktél itt e1te1<j11t1'jnk.
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Osszegezve tehét a Rémai Kfi riziban a Vizsgélt I922—1939—es id6szakban 12
kongregzicié, 3 biréség és 6 hivatal, valamint Véltozé szzimfi éllandé bizottség
mfikédbtt.

A fent felsorakoztatott szentszéki szervek térténeti anyagzinak meghatérozé
része az A7/c/yivio Segreto Vaticamdban kutathaté, akér véglegesen ott elhelyezve,
akzir csak letétként, mivel az adott pépai dikasztériumnak nines kapacitzisa kuta—
tészolgélat mfikédtetésére. E kdzponti, t61‘zs— és gyfijt61eVélt2i1' éllagai kézétt
meghatzirozé jelent6ségge1bir a pépai Kfi ria sajzitos intézményei eXtrapo12iciéj2i-
nak tekinthet6 apostoli nunciatfireik, illetve diplomaiciai képviseletek d0kumen-
t2iciéja.49 A magyar kutatés szempontjébél kiilénésen fontosak a budapesti apos-
toli nunciatfira, Valamint az utédzillamok nunciatfiréinalc, lciilijnijsen a bécsi
nunciatlira, przigai nunciatfira, bukaresti nunciatfira, és a belgrédi nunciatfira
fondjai (Arc/yivio della Nunzicttum Apostoliccl in Umg/aeria, in Cecoslowtcc/aid, in R0-
mania, injugosldvid, in Vz'emm),5° illetve a fentebb felsorolt hivatalok k<'5z1'i1mag2i—
tél értet6d6en a peipai Allamtitkzirszig (Segretemkz di Smto) iratanyaga.“ De
ezenkiviil a magyar emigrécié Valleisi életének alakulzisa szempontjzibél més nun-
ciat1'11‘2ik, szentszéki kiilféldi képviseletek iratai is fontosak lehetnek. A Vatikéni
Titkos LeVe'lt:i1‘ban emellett kiiléjn figyelmet érdemelnek egyéb kisebb iI1tézmé-
nyek, szerzetesrendek, jelent6s személyiségek fondjai, melyek elszértan tarta1—
mazhatnak magyar Vonatkozésokatfi z

Tébb kongregécié, kfiriai szerv azonban teljes téjrténeti anyagét, Vagy csu-
pzin az fijonnan megnyitott fondokat — Vagy azok egy részét — sajzit levéltzirziban
(irzi. Egy—két kivételtfil eltekintve professzionélis kutatészolgzilatuk nines, és
az esetek tébbségében a kutatési engedélyt mageitél a hivatali eléljéréségtél (az
esetek tébbségében az érsek—titk:§1rt6l) kell kérni.53 Ezt nem feltétleniil adjék
meg az elvi kutathatéség ellenére, példziul a Vizsgélni kiveint dokumentumok
rendezetlenségére, Vagy kiilénésen kényes voltéra hivatkozva. Kiiléjnzillé, te-
hzit nem a Vatikzini Titkos Levéltzirban talzilhaté, és magyar szempontbél is je-

49 Beir éVr6l évre kerijlnek be 1'1j anyagok, igy elfifordul, hogy egy—egy nunciatflra Vagy diplomziciai képVi—
selet iratai is csak késve kerfilnek be a levéltairba. V6. Imlice dei Fomli e relativi mezzi di descrzzione e di 7°ice7"ca del-
l’A7”c/yivio Segreto Wzticczno 20H, 2.

5° Az egyes nunciatfirzikon szolgélé nunciusok szijletési, kinevezési és zithelyezési, ifletve hivatalukbél egyéb
médon t('5rte’n6 tévozésuk adatainak zittekintéséhez kivélé tzimpontot nyfijt: GIUSEPPE DE MARCHI, Le 7/zmzzzl
zztm/e czpostolic/ye dal I800 421 I956, Roma 1957.

5‘ A részletesebb téjékoztatzist lzisd alaibb a Fiiggelékben.
52 A Vatikéni Titkos Levéltzir szerkezetére, folyamatosan b()’Vii16 — prefektusi hfrlevélben éVr6l—éVre

ismertetett — fondjaira, kutatési szabélyzatéra és a Vonatkozé fontosabb irodalomra: Imlice dei Fomli e relativi
mezzi di descrizioize e di ricerccz dell’/I7/‘c/vivio Segreto Uztiama 20II, i.m.

53 A Vonatkozé Anmmv/'z'0 Pontgfi do sokszor nem tfinteti fel e levéltzirakat, feltehet6en, mivel jelenleg is fenn-
éflé szerv egyfajta térténetfleg folytatélagos iratteiraként is funkcionailnak.
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1ent6s dokumentumokat tartalmazé levéltzir az Allamtitkérség mésodik szekci-
éjénak levéltéra (Segreteria di Smto, Sezione per 2' mpp07*ti can gli Smti, Arc/aivio
Sto7/z'c0),54 a Hitterjesztési Kongregzicié levéltéra (A7/c/9z'vz'0 delld Congregazione
per L’Ewmgelz'zzczzz}me dei P0p0li),55 a Hittani Kongmgaicié levéltzira (Arc/Jivio
della Congregazione per la D0tt7‘ifl ddelld Fede),56 a Piispéki Kongregécié levéltéra
(Arc/yivio della Congregozzione per 1' veycovi),57 a Keleti Egyhézak Kongregéciéjénak
levéltzira (Arc/9z'w'0 dellcz C0ng7‘egolzz'07/ze per le C/yiese 07'ienmli),58 a Szenttéavatési
Kongregécié levéltéra (Arc/Jivio dellzz Congregazione per le Cause dei Stmtz'),59 a Klé-
rus Kongregécié Ievéltzira (Arc/aivio della Congregczzione per 2'! Clem), a Katolikus
Nevelés Konglegziciéjénak levéltzira (Arclrivio della Congregozzione per Z’Ea’ucozzz'0ne
Cdttolica),6‘’ a Szerzetesek és a Vilaigi Intézrnények Kongregziciéja Ievéltzira (Arc/ai-
vio della Congregozzione per 1' Relzgiosi e gli Istituti Secolozri), 6‘ Valamint az Istentiszte—
leti és Szentségi Fegyelmi Kongregzicié levéltzira (Arc/Jivio della Congregazione per
il culto divmo e la disciplim dei 5czcmmemz').52

A fentiekben felsorolt ffibb levéltzirak és éllagok pusztzin kezdeti t2ijék0zéd2i—
sul, irzinymutatzisul szolgeilnak, az iratok leléihelye p0nt0s megeillapitaiszihoz a ku-
taténak mindig célszerfi Végiggondolni, hogy az 1908—at k0Vet6 kfiriareformok,
illetve egyéb peipai hatérozatok hogyan befolyeisoltzik az adott kongregécié,

54 A Rendkiviili Egyhézi Ugyek Kongregéciéja — az Allamtitkzirszig késéibbi mzisodik szekciéja — 1922-
1939 kézétti iratanyaga 2010 nyarziig a Vatikzinj Titkos Levéltérban Volt kutathaté, ekkor azonban visszakeriilt
az Afl amtitkeirseigra.Jelenleg kiiltin engedéllyel ott hasznzilhaté.

55 E levéltér sajét honlappal rendelkezik, melyen 21 Ievéltéri szabzilyzatban az szerepel, hogy anyaga 1938-ig
bezeirélag kutathaté. Nfi vel XI. Pius pzipa. 1939. februzir I0—én halt meg, s a szentszéki levéltsirak anyaga 21
2006-05 paipai dfjntés értelmében — bizonyos n1egsz0rit2is0l<l<a1, ifletve kivételekkel, amelyek a fentiekben mér
emlitésre keriiltek — eddig kutathaté, igy 21. dzitum lehet, hogy pusztén elirzis. Mzis magyarézatot eddig nem si-
keriilt ré taléhlunk. Lésd: l2tz‘p://wmv.are/vizzioyto1"ic0pI"0pagmzda. 2251/it/m”c/yivz'0/regola77zento.btm1.

56 Aiint tanulmfinyunkban Infir korébban megjegyeztiik, e kongregzicié levéltzira csak 1903—ig kutathaté.
Lzisd 21 32. leibjegyzetet.

57 E Ievéltérba a bejuteishoz a kongregécié prefektuséhoz 1’rt hivatalos kérvény, 21 kutatandé egyhéznlegye
megyéspiispékének ajénlésa és egy 21 szakrneiban elismert kolléga szakmai ajzinlzisa is szfilzséges.

58 A levéltér t0rténetér6l b6Vebben: GIANPAOLO RJGOTTI, L’d "c/yivio della Congregazione per le C/9z'ese O7/fi en-
tzlli: dtlllcl Costituzione dpostoliczz ,,R0mzmi Pontifces’’ (I862) all/1 morte del c/lrd. Gzlbriele Aczzcio Cousszz (I962), Fede e
martirioz Le Chiese orientalj cattoliche 11el1’Eur0pa del Novecento, Atti del Convegno di storia ecclesiastica
contemporanea (Cittil del Vaticano, 22-24 ottobre 1998), Cittil del Vaticano 2003, 247-295.
59 Saraiva Martins biboros 212 Index ac Status C£luS6l7"ZL77Z kétet bevezetéjében (Citté del Vaticano 1999,

V—XV11) ir a Kongregécié térténetérél, s 212 annak levéltéréban é’rz0tt dokumentumokrél is hasznos inf0rm2ici0l<l<a1
szolgél.
letvez bttp://wzvwjm'ecan0nzkmmglzk1ccio.org/1/uploozd/ev0luzzbne_storiccz47411102.pdf (2012. 01. 31.)

60 Tébbek kézétt ezen utébbi két kongregeicié levéltzirzit is haszneiltaz MAR10 CASELLA, Alla 5c0,_be7/‘tot dellcl
vvligiositil nelflfdlia 77Z6l‘iCl7i07lfl[e. La a.'i0cesi di Dz'amo— Dggiaizo rm ’800 e ’900, Rubbettino 2005.

61 E levélteirat PASZTOR LAJOS is emliti ésszefoglaléséban: Gzzidrl dellefimti per [(1 yt07«'z'zz dell’A71m'ia1 Lcltimt
negli Arcbivi della Somm Sade e negli Am/aivi eccle.s‘z'a.s‘tz'cz' zflmlia, Citté del Vaticano 1970.

62 A fent felsoroltakon
magyar S“[BII1pOI1tbéi relevéns forrésokat, ezekhez irzinytnutatéul szolgél a Vonatkozé A7/mum"z'0 Pomfl icio, Citté del
Vaticano 2011, 1193. 1299. 1300. 1372. 1387. Ezeken kiviil az adott kfiriai szcrveknél illetve jogutédjajknél Iehet érde1<l()’dni.
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kuriai szerv hataskérét, mely szervek Vettek at egyes feladatokat, mivel gyakran
a vonatkozé iratanyagot is ezek Vitték tovabb, s a Vonatkozé f0nd0k is on ta1al-
haték. Ugyanigy figyelembe kell venni még a szerzetesrendek rémai k0zp0ntjai-
nak archivumait (domonkosok, jezsuitzik, piaristak stb.), amelyek kutathatésagi
periodizalasa a kuriai intézményekéhez igaz0dik.63

D) A LEQUTOBB MEGNYITQT1 ANYAGOK
ES A MAGYAR KUTATAS64

Az 1’1j0nnan megnyitott anyagok mind a nemzetkéizi, mind a hazai kutatzis
szzimara uj tavlatokat nyitnak, értékes adalékokkal gazdagitva az eddigi szak—
irodalom alapjan kialakult képet — kiilénésen XI. Pius politikajarél, az Egyhaz
és az egyes zillamok kapcsolatarél és Eugenio Pacelli, a kés6bbi XII. Pius két Vi-
laghaboru kézti sze1‘epér61 —, kib<')'V1’tVe ismereteinket és uj szempontokat h0z—
Va be a térténeti Vizsgzilédas latéterébefl‘ Jelen bevezetésben a hangsulyt a ma-
gyar részr6l fontos kérdésekre szeretnénk helyezni, zittekintve, hogy melyek
azok a témak, amelyek a szakma l<:épVise16it a Ieginkabb foglalkoztathatjak.
Ezek szambavétele utan arra keresunk Valaszt, hogy mi és hogyan keriilt e gaz-

63 A piaristak esetében kiemelt jelentfisége van Tomek Vince, a rend magyar generalisa hagyatékanak. —
Itt jegyezziik meg, hogy a nem Vatikani, hanem alapitvanyi, magantulajdonban léV6 iratokra dolgozatunkban
nem térfink ki.

64]ele11 fejezetben a 21. szazad eleji nyitasok magyar Vonatkozasait is csupan bevezetésszerfien Vizsgaljuk.
65 A nemzetkbzi kutatas szamara Ieginkabb érdekes témakijrblcet Fejérdy idézett cikkében ismertette, fgy

ezekre nem kivzinunk részletesen kitérni. Most csak a legujabb, a f6bb iranyvonalakra ramutaté mfiveket em-
litjuk. Mivel a legutébbi nyitas soran a XI. Pius pzipasaga idején keletkezett iratok vziltak kutathatéva, igy mind
személye, mind politikaja az érdekléidés kézéppontjaba kefiilt. Ezzel kapcsolatban szamos tanulmany és kiad—
Vany latott napvilagot, Iegujabban: Liz sallecimdine ecclesidle di Pia XI. Alla luce delle miovefanti air/9ivis‘z‘,icIJe. Atti del
Camzegm Inteivmziamzle di Studio (Cinfill del I/otticzma, 26—28féI7I7mi0 2009), a cura di C0s1M0 SEMERARO, Citta del
Vaticano 2010. Kiilbnésen érdekli a nemzetkézi téjrténeti kutatast Eugenio Pacelli személye. 1917-1918-as nun-
ciusi jelentéseinek kritikai kiadésa online olvashatéz /9ttp.'//www.pizcelli—edition.de. (2011. 04. 10.) 2010—ben napVi—
lagot latott bib0r0s allamtitkarként készitett feljegyzéseibéfl az e156 kétet, amely az 1930-as évben a papai,
magan audienciakrél és a Rendkiviili Egyhazi Ugyek Kongregaciéja biborosi iiléseire (e16f0rdult olyan eset is,
hogy tébb kongregacié egyiitt iilésezett) készitett feljegyzéseit adja kijzre: I «fbgli di udienziz» del cimlinale
Eigenia Pz1celliseg7"emi'i0 di Stizto I (I930), a cum. di SERGIO PAGANO—MARcEL CHAPP1N—G10VANN1 C000, Citta
del Vaticano 2010. Papaként k1'il0n0sen a zsidékkal, a holokauszttal és Hitler birodalmaval kapcsolatban e]f0g-
lalt allaspontja foglalkoztatja a kutatékat. Most csak egypar legiijabb szakirodalmat emeliink ki, amellyel jelezni
szeretnénk a téma akttialitzissitz ANDREA TORNIELLI, Pia XII. Eugenio Pizcelli ma uama mi from di Pietra, Milano
2007; HUBERT WOLF, Pilpst imd Teufel. Die Arc/Jive ales I/ati/com zmd dais Dritte Reiclr, Miinchen 2008 (e kétet ma-
gyarul is megjelent Paulik Péter forditasaban: A piipa éf izz ()'7"da'g: it vatihiizi Ievéltiim/e és it Hizimizdfl eBiradalam
cimmel, Budapest 2010); MARGHERITA MARCHIONE, Pia XII: La veritiz’ tifcmi libero, Citta de1Vatican0 2008;
I71 dfesil di Pia XII. Le mgioizi delliz stariiz, a cum di GIOVANNI MARIA VIAN, Venezia 2009. Pacelii kapcsan Né1net—
orszzig és a Szentszék kapcsolatanak alakulasa kiilénbsen a két Vilzighaboru kézétt és a II. Vilzighaboru alatt is az
érdekléidés kézéppontjaba keriilt, Cesare Orsenigo ber]i11i nuncius I933—as jelentései online is olvashaték
THOMAS BRECHENMACHER gondozasziban: /attliyz//194.242.2313.156/denqOitvenig‘a/indempbp. (2011. 04. 10.)
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dag iratanyagbél mzir hasznositésra, Végiil, hogy e tanulmény szerzfii hogyan
szeretnének kapcsolédni az e156 alfejezetben felvézolt, a legutébb megnyitott
anyagra reflektélé Vatikéni magyar térténeti kutatés hagyomzinyaihoz.

1. A FORRASOK ALTAL FELVETETT KERDESEK,
HAsZNOs1’TAs1 LEHET6SfiGEK

A nemrég kutathatévzi Vélt anyagok ziltal 21 magyar tbrténettudomziny sz2i—
méra felvetett egyik f0nt0s kérdés a Szentszéknek a trianoni békediktétum k6-
Vetkeztében kialakult helyzetre adott reflexiéinak Vizsgélata, amely a szentszé—
ki diploméciérél alkotott képet zirnyalhatja, féileg az utédzillamokkal folytatott
elhfizédé térgyalésolc hétterére, a felVet6d6 teriileti, egyhézkorményzati, egy-
hzizjogi, vagyoni kérdésekre, Valamint a tervezett, illetve realizélédott k0nk0r-
détumok és modus vivendi megkétésének k6r1'ilményeire, a benniik foglaltak
Végrehajtéséra, betartziseira és kéjvetkezményeire Vonatkozéan.“ Ezzel p2irhu-
zamosan az anyag mind a magyar, mind a kiilféldi oldalon érintett felek Vé1e-
ményének behaté tanulmeinyozését teszi lehet6Vé. Arrél is részletes képet
kaphatunk, hogy milyen lcisérletek térténtek egyes f6p2iszt0r0k munkeijénak
akadzilyozziszira, személyiik eIm0zd1't2iséra, tisztzizédhatnak kiutasitzisuk, le-
mondésuk k('i1‘1'i1ményei.‘7 Ezzel kapcsolatban felmefiil a személyi Véltozzisok
kérdése is, nevezetesen, hogy hogyan forméltzik a Szentszék élléspontjzit a 1elki—
peisztori, illetve az egymésnak fesz1'i16 nemzetkéizi politikai érdekek, Valamint a
veiltozé kériilményekz mikor, miért tartotték egyes f6p2’1szt0r0k lemondését ki-

66 E témzival behatéan SALACZ GABOR foglalkozott A flmgym‘ /aztolzkus egy/aziz £1 szomszédos cillctmok umlimt
zzlatt c1'1n1'1’ mfivében, Miinchen 1975. Viszont ainikor e mfi frédott, még 110111 eilit a Vizsgéiathoz rendelkezésére
a Vatikéni Titkos Levéltér Vonatkozé anyaga, igy csak az akkor hozzziférheté’ forrzisokra épithette munkzijzit.
Azéta sem sziiletett hasonlé étfogé jellegfi feldolgozéis, tébb részteriiletet Vizsgzilé tanuimény, flletve 21 témeit
érint6 monogréfia azonban igen. Tébbek kézétt ilyenek péidziulz GERGELY JEN6, Az E,s‘za/e—eI°clélyz'gb7/°c)g /edtolfleus
7/‘omoin egy/xizmegyé/ejogrillaisa és sérelmei I940-I944, MEV 5 (1993) 3-4, 83-94; N[ARTON](’)zsE1~“, Az erdélyi (g)/ald-
fe/2é7*ud7‘i) egybaTz77zegye tbwénete, Gyulafehérvzir 1994; MARTON ]0zsEF, A Szentszé/e és Romoimd /€071/€07/'41/’a’z?z/£77251
I92';—be72, Erdélyi Mfi zeum57 (1995) 1-2, 50-59; ANTAL ARPAD, A2071 piispbk 676’ b'riJ7€sége, Erdélyi Mlizeum 58
(1996) 3-4, 234-259; R302 KALMAN, Az Es‘zte7’g077liE/1‘Se/as‘ég és Cse/yszlové/ezkl 71%")/071i vitoja, 1919-1938, Egyhzizt0r-
téneti Szemle 1 (2000) 1, 105-119, SAS PETER, Wt17ezi7z és Romaimkz (ill/1711/ebzi flzegrillzlpodziszzi (1 /eét vzlrigfzziborzi /ebziitt,
Egyh2’1zt0rté11etiSzemle 4 (2003) 1, 180-189; SAS PETER, Az em’e’lyi rémai /ecztolfleus egg//yziz 1900-I948, Budapest
2008; SERES ATTILA, Imto/c Mzi7/‘ton Aron otpoytoli kormrinyzéi /€z'neveze'séne/6 és pz'ispb7eké szenteléséne/6 dzjnlomcicizli és
egybdzpolitzhli bzitzwe’/yezg, Studia Theologica Transsylvaniensia 13 (2010) 63-108. Ezek kéziil kevés olyan Van,
amely ténylegesen az Iijonnan Inegnyitott Vatikéni forrzisokra épitett Voina, a feisoroltak k0z0tt értelemszerfi—
en njncs is.

67 Az érintett felek Véleinényének tanulnlzinyozeisaihoz példziul hasznos adalékkal szolgél Fischer—C0]brie
Agoston I924. december 10—é11 kelt, éltalunk k0z01t levele. Lzisd Archivio Segreto Vaticano, Arch. Nunz. Cec0—
slovacchia, busta 46, fasc. 14, fol. 7-8 (V0. Fzlggelék 11). A2 egyhaizmegyei hatzirvziltozzisok kérdéséhez lzisd péld2i—
ul: 3 mérki (sz:1tm2iri)ap0st0li adlninisztrétor 1938. november 4—én Angelo Rottzinak irt levelét: ASV Archivio
della Nunziatura Apostolica di Ungheria, busta 56, fasc. 8/10, fol. 683-684.
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vanatosnak, milyen megfontolasbol, kiknek a neve johetett szoba a részben
Vagy egészében kiilfoldre keriilt egyhazmegyék élére, s lioziiliilc els6dlegesen
mely szempontok alapjan Valasztottak ki a l<és6bbi pi'1spol<ok illetve apostoli ad-
miniszt1'ato1‘ok személyét.“ Itt szintén megismerhetjiik az adott kormanyok,
a helyi papsag, Valamint egyes képVisel6ik Véleményét.

Kényes, tobbszor Visszatéro’ kérdés a f6l<egy1'1ri jog kérdése — kiilonosen a
piispoki kinevezések joga, amelyre mind az utédallamok kormanyai, mind pe-
dig a magyar kormany igényt formalt. A vatikzini levéltari anyag nagyon sok
hasznos adalékkal szolgal az ezzel kapcsolatos allasfoglalasok tekintetében.69
A nem mindig élesen kirajzolédé hatasliorok olyan problémat is felvetnek,
hogy ki az illetékes egyes egyhazi birosagi, illetve diszpenzacios l<érdésekben.7°
Szintén ide tartozik a lemondott piispokok vagyonanak, ingosagainak kiszol—
galtatasa, illetve nyugellatasuk biztositasanak iigye, amelyr6l az eddiginél rész-
letesebb képet kaphatunk.7' Kiilon érdekes kérdés lehet az Erdélyi Katolikus
Status helyzete, sorszinak alakulasa is.”

A targyalandé témakorok soraba illeszkedik az egyhaz szerepe és lehetéiségei
a magyar kultfira megéirzésére, annak felmérése, hogy hogyan érintette Tria-
non az egyhazi iskolakat és intézményhalézatot (egyesiiletek, szocialis intéz—
mények, stb), Valamint az utodallamok nemzetiségi politikaja miként befolya-

68 Erre szintén csal< egy—egy példaval szeretnénk élni: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 4, fasc. 7/7/1,
fol. 592-594: jeloltek az eperjesi egyhazmegye élére (1922. marcius-aprilis). A debreceni és mérki apostoli admi-
nisztratorok 1929—es kinevezésez ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 28, fasc. 1/3, fol. 24-72. Jeloltek a
hajdfidorogi egyhazmegye élére: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2/1, fol. 250-279. Apostoli admi-
nisztrator kinevezése a nagyszombati apostoli adminisztratlira élére: Archivio Storico della Sezione per i
Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici
Straordinari, Cecoslovacchia, Anno 1921-1922, pos. 4-5, fasc. 4; S.RR.SS. AA.EE.SS., Cecoslovacchia, Anno
1920-1922, pos. 3-4, fasc. 3; S.RR.SS. AA.EE.SS., Rapporti delle Sessioni, 1922, n. 1249, Cecoslovacchia; ASV
Archivio della Nunziatura Apostolica in Cecoslovacchia, busta I2, fasc. 44/1, fol. 32-33; fasc. 44/2, fol. 54-59;
ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 25, fasc. 111; ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 27, fasc. 118; ASV
Arch. Nunz. Ungheria, busta 2, fasc. 1; ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 5, fasc. 7/1.

69 A két Vilaghaboni kozott a f6kegy11ri jog kérdésével részletekbe men6en SALACZ GABOR foglalkozott:
Afi 37eegvz2'rij0gés at pz'isp1)7ec')7c /einevezése at /eét vilaig/acilaorit /cb'zc)'tt /\/Iagym'o1*sz@on (Dissertationes Hungaricae ex his-
toria Ecclesiae 16), Budapest 2002. E kotet Végén a sorozatszerkesztéi Adrianyi Gabor utoszavaban felhivta a fi-
gyelmet arra, hogy a Vatikani Titkos Levéltar Vonatkozé dokumentumai értékes részletekkel jarulhatnak
hozza a téinaban ismereteink b6Vitéséhez. Erre kivalo példaul szolgalnak az 1937. évi levélvaltasok Eugenio
Pacelli, Angelo Rotta és Giuseppe Pizzardo kozott az 1927—es z'1ztes1c1semplz'ce tervezett megvaltoztatasa targya-
ban: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 3, fol. 6oo-618. E kérdést GERGELYJEN6 érinti: A/eazfolfl eusegg/—
/yaiz tiirténete /lftlgj/d’I"0"/‘.S‘Z£ig07/l 1919-1945, Budapest 1997, 75.

7° Lasd példaul Angelo Rotta nuncius és Raffaele Rossi, a Konzisztorialjs Kongregacio titkaranak leVélVal—
tasat 1938 februarjaban a kassai e’s rozsnyoi apostoli adminisztratfira teriiletén az egyhazi birosagi jogok koriilha-
tarolasarol: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 56, fasc. 8/1, fol. 458-461.

7‘ Lasd példaul: Novak Istvan Volt eperjesi gorog lcatolikus piispok nyugdfianak figyét: ASV Arch. Nunz.
Cecoslovacchia, busta 55, fasc. 14, fol. 6. V6. Fiiggefiék I.

72 Erre kiilonosen sok forrast talalunk: ASV Archivio della Nunziatura Apostolica in Romania, busta 39,
fasc. 188, fol. 1-76, fasc. 189-195. Vo. Fiiggelék III.
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solta a plébéniék illetve egyhaizi javadalmak adomzinyozzisét, egyhzizi személyeknek
a javadalmukbél t('3rtén6 elmozditészit, esetlegesen err6I térténé’ lemondziszit, az
egyes szemineiriumokban a magyar nemzetiségfiek arzinyét, Valamint a prédi-
kziciékban, egyhézi szertartzisokon, a hivekkel térténé’ érintkezésben és a Inzir
emlitett iskolzikban a nyelvhasznzilat a1aku1:is:it.73 Itt mindenképpen érdekes
lesz rnegvizsgeilni nemzetiségi relziciéban is, hogy az utédéllamok teriiletén ma-
radt més kisebbségeknél, illetve a keleti ritusfi katolikusoknél ezek a kérdések
miként alakultak.

Trianon nem csak a Vilégi papszigot és a hiveket, hanem a szerzetesrendeket
is érintette, a rendhézak, a rendtartom-ziny kézpontjénak esetleges kiilféldre
keriilése rnellett iskoléik, ingatlanjaik, plébéniéik és kiterjedt pasztorziciés teVé-
kenységiik révén. A Szentszék és a kormzinyok Veliik kapcsolatos zillzisfoglalésa,
a felmeriilt nehézségek zithidaléséra tett lqisérletek szintén izgalmas kutatsisi te-
repet kin2’1lnak.74

Erdemes azt is megvizsgélni, hogy a Trianon kijvetkeztében kialakult hely—
zet hogyan veiltozott meg 212 I. bécsi déntést kéivetéien, mi Volt 21 Szentszék il1et-
Ve az érintett ordineiriusok eillzispontja a Magyarorszzighoz Visszatért teriiletek
egyhézi igazgatésa kapcsein, illetve a Vagyoni kérdésekben.75

A legutébb megnyilt anyagok a Szentszék és a magyar belpolitika Visz011yé-
nak az eddigieknél behatébb elemzését is igérik. Erre példéul felhozhaté, hogy
bzir a két Vilzighéborii kézijttif 6kegy1'1ri jog kérdésével Csizmadia AI1d0r76, majd
Salacz G:ib0r77 behatéan foglalkozott, Valamint Gergely Je116 is tébb helyen
érintette a témét,78 mégis Vannak olyan kérdések, amelyekre az akkor rendelke-
zésére éllé forrésok alapjén nem sikeriilt kimer1’t6 Vzilaszt adniuk. Ide sorolhaté
példziul a Mikes Jénos lemondziszival megiiriilt szombathelyi piispélcség apostoli
adminisztrzitorra bizésa, Gr6sz Jézsef felszentelt orthosiai piispijk személyé—

73 Salacz Gébor példéul felveti, hogy mfg az id6s magyar papségot a téjbbségében szlovzikok Iakta teriileten
nyugdijazték, addig 3 fiatal magyar papokat arra szélitottzik fel, hogy cseréljék el plébénizijukat. AZ iratanyag ta-
nuhilényozzisébél esetleg arm a kérdésre is Vélaszt kaphatunk, hogy hényan éltek ezzel a lehet6séggel, illetve mi
Volt 3 Szentszék ezzel kapcsolatban elfoglalt zillzispontja. Lzisd U6, A m@zz7* /€(lt0[I7€Z£S egg//aziz (1 szomszédos rillzlmo/e
umhvm alatt, 10. Arm is Vélaszt kaphatunk, hogy ki kiildétt papot az esetlegesen Vitatott joghatéségfi p1e1)é11iék-
ra, példeiul Battonya kézség mely egyhzizi adminisztrzicié alzi tartozik: ASV Arch. NuI1z. Ungheria, busta 54,
fasc. 2/1, fol. 243-249.

74 Példéul a komziromi bencés rendheiz Pannonhalmzitél téirténfi elszakadeiseihoz talzilhatunk adalékokat:
ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 35, fasc. 4, fol. 60. V6. Fiiggele7e I.

75 Lésd példfiul: Jantausch P211 apostoli admiifisztrétor Serédihez intézett kérése iigyében Angelo Rotta
Eugenio Pacelljnek I938. december I9—én: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 56, fasc. 8/I, fol. 469.

76 CSIZMADIA ANDOR, A 77mgym' cillam és dz egy/adza/e jogi /ezzpcs0lm‘m'7m/e /eiala/eulésoz
szzzkbmz, Budapest 1966.

77 SALACZ, Afi37eegyzZ7”ij0g «£9 61 piisj7i)7€b7€ /eii/zevezeke d /eét vilflig/M’./2017.2/eb2b'tt Magglm/omzégon, i.m.
78 Gergely Jené’ mfi veinek részletes bibliogréfizijzit lésdz RIEFI ATTILA, Gergely

1968-2010, ,,Alattad a féld, félétted az ég. . .” Forrzisok, Inédszerek és fitkeresések a térténetirésban (szerk. Ba-
logh Margit), Budapest 2010, 323-367.
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ben.79 Mas piispékkinevezések iigyében a Szentszék allaspontjzinak megismeré—
sét szintén tovébb arnyalhatja a kutathatéva Valt anyag.8°

Egy masik lényeges belpolitikai kérdés a zsidétérvények tzirgyalzisa és e1f0-
gadasa, arnely a kikeresztelkedett zsidé szarmazasuak kézul is sokakat érintett,
raadzisul ugy, hogy a zsidé min6sitést és az ezzel jeiré heitranyos megki'1I0nb0zte—
test a keresztség felvételének deitumahoz kététte, amellyel bizonyos esetekben
a keresztség szentségének érvényességét kérdfijelezte meg.8‘ Nyilvanvaléan a
Szentszék nem maradhatott partatlan a kérdésben és ha nem is nyfltan, de Vala-
milyen kézvetett médon felemelte szavat. Mivel az anyagok egye161'e XI. Pius
halalaig bezarélag kutathatéak, igy kiilénésen az elsé’ zsidétérvény megsz1'ileté—
sének kériilményeivel, szentszéki Visszhangjzival és a masodik zsidétérvény
eléikészitésével kapcsolatban taleilhatunk hasznos informziciékat.“

A katolikus megujulas, amelyben jelent6s szerepet jatszottak a szerzetesrendek,
szintén széles terepet kinél a Vizsgzilédzisra, lculéjnbsen, hogy 1927-1935 kézijtt
mind a férfi, mind a n6i szerzetesrendek ap0st0li Vizitaciéjzira s0r kerult."3

79 A legtijbb szakirodalom az egyh.-izinegye gazdasagi helyzetével hozza ésszefiiggésbe Gr6sz Jézsef ap0st0]i
adminisztratori kinevezését, de arra nem adnak valaszt, hogy pontosan miben allt és hogyan j0tt létre ez a
helyzet. SALACZ, A fi37eegvz2rz'j0g és at piispbkbk /cinevezése at két ‘vz'Mg/7/2170/12 /«(Mitt Mcggyozl/*orszz@o72, 165; GERGELY
JEN6, A pz7isp(')kz' km tamicskozzisai, A magyar katolikus pijspékék konferenciainak jegyz6k011yVeib6l 1919-1944,
Budapest 1984, 232; GERGELY, A katolikus egyhaz térténete Magyarorszagon 1919-1945, 74. BAK0 BALAZS sze—
rint Mikes piispék lemondasaban egészségugyi és anyagi okok jatszottak kéizrez N072 confundar - Nem sze:gyem7i-
I076 meg, Megemlékezés Gréf Mikes Janos pusp('jkr6l, Vasi Szemle 6 (2005) 745-756, 754. SZEKELY LAszL6,
Emlékezés Mikes Janos gréf sz0mbathe1yimeg'yésp1'isp0kr6l (A Magyar Nyugat Térténeti Kiskényvtara 11),
Vasszilvzigy 2009, 202-209. szerint bar voltak a piispékségnek anyagi nehézségei, a pfispék els6s0rban betegsége
miatt mondott le. A témahoz hasznos adalékkal szolgal: ASV Archivio della Nunziatura Apostolica di Buda-
pest, busta 42, fasc. 1/5; busta 45, fasc. 1/9; busta 48, fasc. 1/8; busta 54, fasc. 1/7; busta 56, fasc. 8/7. Lasd a kérdést
behatéan targyalé kétetbeli tanulmanyt.

8° 1937-ben példaiul a Miklésy Istvan hajdudorogi piispék lialalaval megfi resedettpfispékség betéltésének
kérdése: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2/1, fol. 250-279. V0. e kétet Vonatkozé tanulmanyeit.

8‘ 1938. évi XV. térvénycikk A tarsadalmi és a
/\1T@/av‘ t('irvén5/tcii: 1938. évi tr)’/*vénycz7c/cc/c, Budapest 1939, 13 8; 1939. évi IV térvénycikk A zsidék kézéleti és gazdasagi
téifoglalasénak korlatozasarél, 1. §, Mag)/41* t('irvé7zytoi74 I939. évi tb'rvé7/23/c17ekek, Budapest 1940, 129-130.

82 A masodik és harmadik zsidétérvény kapcsan a Szentszék altal kiadott - altalunk rnar korabban idézett
- Acres et documents du S/lifl tSiége relzztgfi‘ [1 la seamdeguerre mondizlle kiadvanybél a Szentszék hivatalos 2’1]].asp0nt—
jét tii1<r0z6 forrésokra is utal: FEJERDY ANDRAS, A M@“Vd7' Kaztolz/em Egy/9522 /viva/M/as oi1laisf()g/aloisa 2 ,,2;s‘2'a’6tb'7"z2é—
nye/e/eel” /erzpcso/at/Jrm, Tanulmanyok Ritoék Zsigmond hetvenedik sziiletésnapja tiszteletére (szerk. Hermann
Istvén), Budapest 1999, 171-209; Cs1KY BALAZS, Békég és /yzfinyo/e. Ne’/ydny 77z0'c£s‘ze1*tmzi/eérdés e3‘ /e1mz2‘dsiZe/aetéivége/e
S67/'édz'j’u5zti7zzki72 /aevfcegpfiimisi teve7€e12ységé7ze/e vizsgcilzlm /mpcsoin, ,,Alattad a féld, féléitted az ég. . .” Forrasok, m6d—
szerek és utkeresések a térténetfrasban, 251-268, 257, ahol Angelo Rotta 1938. aprilis 12-ei jelentését és Eugenio
Pacelli majus 8—a.n kelt Vzilaszlevelét ismerteti réviden. Ugy tfinik, hogy a Vatikani Titkos Levéltarban még
szzimos olyan forras talélhaté a zsidétérvények kapcsan, amelyek részletes elemzésével az eddigieknél egy s0k-
kal amyaltabb képet kaphatunk a Szentszék zillaspontjérél, ifletve esetleges tervezett diplomaciai lépéseir0'l.

83 Lasd SOMORJAI ADAM, Wsimtio Apostolica imtz'tut07"u77z vitae cansczamtcle in Hungaricl 1927-1935. A mag)/417'-
orsz@i szerzeteyrende/e c1po.vt0livizitaici6jct, Pannonhalma 2008. ifletve: SOMORJAI ADAM, Ad;zle%ok Ll vmzgg/m°orszoigi
Izencése/e apostoli vizitoicirijfiboz és 7"ef0V77zj;i/aoz, MEV-Regnum 19 (2007) 1-2, 161-202. V0. CsfKY, Bfi ség és /aidnyo/e.
Ne’/aciny méc/sze’/;'mm' kérdés és kumtzivi lc/Jetékégek, 263.
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A két vileighéborfi kozti két nagyszabeisfi iinnepségsorozat, az 193o—as Szent
Imre év, illetve az 1938-as l{ett6s szentév el6készitésének, szervezésének mozza-
natair6l84 is tobbet megtudhatunk, akzircsak egyes hazai torvényjavaslatoknak
a magyar katolikus egyhzizra gyakorolt hatzisérél és ennek kapcsén az egyhzizi
javak és a katolikus egyhéz jogainak a n1eg6rzésére tett lépésel<r6’l,85 valamint a
Vilzigpolitika eseményeinek rnagyarorszeigi Visszhangjzirél a nuncius szen1sz6gé-
b6l.85

Mind 21 megszéllt, mind a magyarorszégi egyhzizmegyék éllapotérél hitele-
sebb képet kaphatunk 212 ad limimz jelentések alapos zittanulmzinyozziszival. Eze-
ket - mint azt mér az els6 alfejezetben emlftettiik - Vanyo Tiharnér 212 1850-63
évekig dolgozta fel.87 Ernellett a Vatikeini levéltzir fondjai 21 fontosabb helyi, egy-
hézmegyei iigyekre is széles reilziteist biztositanak - szzimos dokumentumot taki-
lunk példéul egyhézi l<it1'jntet6 cimek adoményozziszirol, kanonoki stallumok
betoltésérfil, egyes plébziniaikra kinevezésekrél, a papség konfliktuszirél a helyi
ordinériussal, illetve ritusvziltoztatési 1'igyek1‘6l“3 - modot nytijtva az ilyen irzinyfi
Vizsgzilédeisokra. Ez kiilonosen fontos, hiszen legtobb egyhzizmegye 2o. szzizadi
torténete még megiratlan. Igy tehét e dokumentumok az egyes egyhzizmegyék
torténetét feltéro jovéibeli Inonografikus feldolgozzisoknak az egyik alappillérét
jelenthetik majd.

Szertezigazé, dc izgalmas témakor a Trianon utzin illetve 21 két Vilzighéborli
kozt emigrzilt katolikus magyarok sorsa. Hogy csak egypér kérdést eml1’t-
stink: hainyan emigrziltak, melyek Voltak a preferzilt orszzigok, milyen esetle—
ges nehézségekkel kellett a Vallésgyakorlzisuk szempontjeibél szembenézniiik,
ott létrejott-e magyar kozosség, hogy alakult a lelki gondozzisuk, tartottélc-e a
magyar egyhzizi l<;orol<;l<el a kapcsolatot, milyen arényban Voltak lcoztiilc 21 ki-
keresztelkedett zsido sz2irmaz2is1'1al<.39

84 A Szent Imre évhez hasznos adalékokkal szolgél: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 34, fasc. 6/2, fol.
280-357. A 34. nemzetkozi eucharisztikus kongresszusrél az akkor rendelkezésre aillo hazai forraisokra épitvez
GERGELY JEN6, Em/1517/‘zkztzkus vilcigkongv/'esszus Budapesten/I938, Budapest 1988. Ehhez szolgélhat adalékul: ASV
Arch. Nunz. Ungheria, busta 58, fasc. 2/1, fol. 71-238.

85 A bels6 kolonizécios torvénytervezettel kapcsolatban lzisd példziul: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta
51, fasc. 3, fol. 443-445.

86 Erre kivélo példéul szolgeil: Angelo Rotta 1936. mzijus 6—én Eugenio Pacellinek irt jelentése a korn1nuniz—
mus 1nagyarorsz2igijelenlétér6l, tevékenységér6l: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 51, fasc. 3, fol. 435-437.

87 VANYG, Pz°tIs‘p()Zzijelentéce/e at 7716lg‘_)/W” szem‘ kc’/‘amt orszzigaimzk egy/acizmegg/éz'r6’l, i.m.
88 A helyi papseig panasza Rott Ferdinzind Veszprémi piispok és Wéber Pail ellen: ASV Arch. Nunz. Un-

gheria, busta 48, fasc. 1/1o, fol. 140-165. 174. 176-177; S.RR.SS. AA.EE.S8., Ungheria, pos. 67, fasc. 53.
89 Ehhez a fogado orszégok nunciatfiréirmk anyagét érdemes aittekinteni, Valamint a Rendkivfi li Egyhaizi

Ugyek Kongregéciéja Levéltsira is tartogat érdekes fondokat, példziulz S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Anno
1922-1933, pos. 6 - melybo’l a perui, a limai, a new yorki és brazfljai magyarokkal kapcsolatban tudhat meg in-
forrmiciokat a kutato. Az Eszak—an1erikai magyar emigrzicio kérdésével a nunciusok jelentésein, levelezésein
keresztijl MATTEO SANFILIPPO foglalkozott a L’emzgmzz'one zmglzeram ml Nom’ America e la Samm Sede cimfi ta-
nulményéban, Gli archivi della Santa Sede e il regno d’Ungheria (secc. 15-20), 223-246. A kanadai magyar
emjgreicio Vallési életének alalmlziszirol példziulz DREISZIGER NANDOR, The quest
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Végiil 212 1939-63 détumon tfilmutat a Hadifogoly Informziciés Iroda anya—
ga, amely nevével ellentétben nem csak a hadifoglyok, hanem a Viléghéborfi ban
az eltfintek - egyméstél elszakadt csalzidtagok, foglyok, menekiiltek - felkuta-
tziszival foglalkozott, vallésra V2116 tekintet nélkiil, Valamint lelki és anyagi se-
gitséget nyfijtott az iildézétteknek. Ez az irategyiittes szintén tébb magyar vo-
natkozeist tartalrnazhat, amelyeket érdemes lenne behatéan elemezni. Szzimba
lehetne Venni példéul, hogy milyen és mennyi magyar eltfint 1'igyéVe1fog1alko—
zott, mit sikeriilt réluk kideritenie, mennyi Volt l<6zt1'ik a konvertiték arzinya, a
segitséget ké1‘6k kézbtt a katolikusok, illetve 21 nem katolikusok szzima, V01-
tak—e kéztfik magyar katolikus ffipapok, a trianoni Magyarorszsig, illetve a
térténelmi Magyarorszzig rnely teriiletérfil érkezett be a legtébb kérés. A beér—
kezett levelekben réadésul szzimtalan utalés lehet az adott egyheizkézségek,
esetleg egyhézmegyék helyzetére, Valamint a konvertitzik és a zsidészig men-
tésére Vonatkozéan, amely adalékul szolgélhat a mzisodik Vilégheiborfi ban a
katolikus egyhziz szerepének 21 Vizsg2i1at2ih0z.9°

A fent ismertetett témakéréjk és kérdések csak a j6V6beli kutatzis f6bb
irzinyvonalait jeltilik ki, részletességre nem térekszenek. Természetesen a
szentszéki levéltérak anyaga beir nélkiiltizhetetlen és fontos forrésbzizis, nyil-
Veinvaléan egyiitt kell és érdemes tanulmzinyozni a k1'il611b6z6 Vonatkozé egy-
hzizi és Vilzigi levéltzirak anyagaival, bevonva a Vizsgzilatokba a korabeli sajtét il-
Ietve a mér elkésziilt feldolgozzisokat is, hogy egy részletekbe me116, egységes,
zitfogé képet kapjunk az éltalunk Vizsgeilt problémakéirréil.

2. A FORRASOK EDDIGI HASZNOSfTASA

A f6bb témakbrbket zittekintve feltesszijk a kérdést, hogy kik foglalkoztak
mér ezzel az iratanyaggal, illetve a magyar kutatésnak eddig mit sikeriilt ebb6l
és hogyan hasznositania. Az aittekintés sorein a legcélszerfibb az id6’rendi és szer—
z6k szerinti sorrendet kévetni.

A budapesti apostoli 11unciat1'1r2i1‘0'1 Tomislav Mrkonjié irt 6163261‘ ismerte—
t6t.9I Tanulmeinya azért kiilijnijsen figyelemre mélté, mivel 6 rendezte az eml1’-
tett nunciatfira anyagzit. F6bb Vonalakban ismerteti a nunciatfira tijrténetét, a

immigrants: the rive oforganized religious life inpioneer Hmggrctriiln—Citnadiizn communities, 1885-1939, MEV-Regnu1I1
16 (2004) 3-4, 95-124-

90 A Hadifogoly Informziciés Iroda. rész1etez6 inventziriuma és a gazdag forrésanyagbél Vzilogatész Inter
mvnoz cizriz‘as. L’Ufi‘ici0 Infornmzioni Vnticano per iprzgionieri dignerm zhfimito dc: Pia XII (1939-1947) I-II (Collec-
tanea Archivi Vaticani 52; a cum di Francesca Di Giovanni és Giuseppina Roselli), Cittil del Vaticano 2004.
A forraisgyfijteniényben tébb magyar Vonatkozzisfi iigy is el6fordu1, kéztiik példziul Angelo Rotta és Luigi Ma-
glione biboros eillamtitkér tébb Ievélvziltzisa: U0., H, 899-902. 956-966.

9 ‘ TOMISLAV MRKoNJIé, Archivia dellil 7lZt7QZiéltZt7’Zl él]_705TOIi€£l in Ung/yeriil (1920-1939), Gli archivi della Santa
Sede e il regno d’Ungheria (secc. 15-20), 255-288.
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nunciusok, Valamint kézeli munkatzirsaik életrajzét és tevékenységét, ktizli a
fennmaradt anyagok nagyon Vzizlatos, 2ittekint6 jegyzékét, Valamint tébb forrést
is csatol a tanulményéhoz.

Szintén Mrkonjié nevéhez f1’iz6dik a bécsi apostoli nunciat1'11‘a 1607-1939
(1940) anyagénak részletezé’ inVent2iriu111a,92 amelyben — ha nern is nagy
szeimban —, de talzilunk a budapesti apostoli nunciatfira 1920-215 létrejétte uténi
magyar vonatkozést is tartalmazé fondokatz a Trianon kévetkeztében a gy6ri
és a szombathelyi egyh2’1zmegyéb61 Ausztriéhoz Csatolt teri'1letekb61 kialak1’-
t0tt Burgenlandi ap0st0li adminiszt1‘at1'11‘a,93 Valamint kiilénbézé’ levelezések
- ezek kézétt Vannak ,,Budapest” jelzésfi foliék is94 - és egy—egy konkrét iigy
kapcs2in.95

A Lot sollecitudine ecclesiolle di Pia XI cimfi konferenciakétet 2010—es kiadaisii,
amely a Vatikénban 2009. februzir 26-28-zin elhangzott el6ad2’1s0k eredményeit
tzirja a tudomziny elé. E kijtetben Emilia Hrabovec tanulmainyziban a békeszer-
z6dések lelkipzisztori kijvetkezményeit Vizsgélja K0zép—Ke1et Eurépéban és
XI. Piusnak, illetve a Szentszéknek az ezzel kapcsolatos zilleispontjét, magyar
Vonatkozésfi Vatikeini levéltéri anyagokat is fe1haszn2i1va.9“ Sajnos munkzijziban
teljes terjedelemben forreisokat nem kézél, csak kiragadott széjvegrészleteket,
illetve utalésokat, igy e forrzisok mondanivaléjérél nem kapunk egységes ke-
pet, és a hivatkozott személyiségeknek a nemzetkijzi események alakulzisa t1'ik—
rében esetlegesen Véltozé Véleményét sem ismerhetjiik meg bel6le.97

A magyar kutaték kijziil figyelmet érdemelnek Somorjai Adzim, aki a rémai
Szent Anzelm Primésapeitszig Primési Apéti Levéltzirziban és a Szerzetesi Kong-
regécié Levéltéréban Végzett kutatzisokat, kezdetben Kelemen Krizosztom
pannonhalmi f6ap2’1t megvzilasztéséval és l<i11eVeze’séVel, majd a magyarorszzigi
fe'1‘fi—és n6i rendek 1927-1935 kbzétti ap0st0li vizitéciéjéval kapcs0latba11,98 il-

92 TOMISLAV MRKONJ1é, Arc/yivio della mmzimfmzl apostolial in Vienna I. «Cancefleria e Segreteria». 1111.
1-904. - 321. 1607-1939 (194.0). Inventario (CAV 64), Cittil de1Vatican0 2008.

93 Itt kiilénésen érdekes lehet Innitzer bécsi érsek burgenlandi apostolj admjnisztrgitorrzi t0rtén6 ki11eVezé—
se, az egyhézmegyék, plébélliék hatérainak kérdése. Ezekre u0. (713-714.) talélunk utalést.

94 A nunciusokkai és diploméciai képviseletekkei folytatott levelezések k0z0tt kiilén szerepel két Buda-
pest és egy magyar apostoli nunciatfira jelzésfi egység is 1923-1926, 1928 és 1930-as Vonatkozésban. U0., 673.

95 Példfi ul Novék Istvén eperjesi piispijk lemondésaz u0., 624. Vagy: a zirci ciszterci szerzetesek betekintési
engedélyt kémek a bécsi nunciatlira anyagéba: 110., 729. - Az utédeillanii nunciatfirék Inagyar Vonatkozésfi for-
raisanyagfinak jele11t6ségére leisd a Fuggeleket.

96 EMILIA HRABOVEC, Pia XI e le camegzmzze pastomli (lei tmtmti di pace ne[l’Em"0poz ce7zt7*0—07'z'e7/ztol/e: il also
dellcz Cecoslowzcc/922; e dell’U72g/omit, La sollecitudine ecclesiale di P10 XI, 363-395.

97 Pedig ennek Vziltozzisa a nemzetkézi események tiikrében bizony nem elhanyagolllaté. Lésd példéul
Eugenio Pacelli éflésfoglalését a Felvidék 1938-as Visszacsatoléséval kapcsolatbanz MOL K63 54/7, 3861.
sz2'1m/1938. Thierty Heribert kévetségi titkzir, ideiglenes 1'igyViV6 jelentése a bib0r0s aillamtitkeirral folytatott
beszé1getésér61 Kainya Kzflmein ldjlfigyminiszternek. Emilia Hrabovec munkéja a rnagyarorszégi levéltziri ku-
tatést nélkiilézi.

98 Mindkét téma tovaibbgondolésénak és tovzibbi feltzirzisénak lehetéiségét felveti 2008—ban megjelent mo-
nogréfizijéban. Kutatésai eredményeként sziilettek meg a k('5Vetkez6 tanulményaiz SOMORJAI ADAM, Adaléko/e
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letve Csiky Balézs kutatésai, aki 2009 nyarén dolgozott a Vatikéni Titkos Le-
Vélt2irban99, majd tébb helyen hasznositotta ennek eredményeit. 2010—es Serédi
Jusztinién hercegprimési tevékenysége cimfi disszertéciéjéban a Rendkiviili
Egyhzizi Ugyek Kongregziciéja és a budapesti apostoli nunciatfira levéltzirzibél
haszneilt fel d0ku1nentum0kat.“’° E forraisanyagra a 2010—ben Gergely Jené’
haleilénak elsé’ évforduléjeira rendezett konferencia elfiadzisaibél ésszeéllitott
tanulmzinykétetben és a Kzlt cimfi folyéiratban megjelent publikziciéjziban is hi-
Vatk0z0tt.‘°‘ Véghse6 Tamés 20. szzizadi fondokban Végzett munkéljénalc f6 iré-
nya a hajdfidorogi pfispékség t0rténete.“’2

Végiil szintén rémai, egyhziztérténeti tzirgyfi kutatésokat Végzett Molnsir
Antal, aki a Rémai Kézpontijezsuita Levéltzir anyagzit tanul1n2iny0zta.I°3 E le-
Véltzir is, a szentszéki levéltairak szabélyzatét kévetve, XI. Pius haleilziig bez2’1r6—
Lag kutathat6.'°4

Bzir igyekeztiink minden Magyarorszzigon fe1lelhet6 lehetséges tanul-
mzinyt, monogréfizit, forreiskiadvzinyt zitnézni, mégis a meglehetéisen sze—
rény eredményeket ijsszegezve szégezziik 1e: eittekintésiink nem a teljesség
igényével késziilt.

Kelemen Krizosztom P(l717¢07l}.7(l]771ifi 7£lp{it /ei7/zeveze'se'/aez és lefiwndds/117702, MEV-Regnum 18 (2006) 3-4, 105-142;
U6, Adczle’/ea/e cl 77mg)/m"07rsza'gz' bencéyek azpostoli vizitaicirfii/90.2 és 1aef0rmja'170z, MEV-RegnuIII 19 (2007) 1-2, 161-202.
Valamint monogrzifizija, amelyben az egyes fejezetek elé illesztett bevezeté’ tanulmzinyok mellett b6séges f0rr:.i.s—
kéizléssel talélkozunkz U6, Vivimtio Apostaliczz 1'mtitut07"um vitae cmmzcmme in Hungarzkl I927-I935, i.m. Kelemen
Krizosztom pannonhalmi féapaittal kapcsolatb-an a téma t0V2ibbi kutatziszira a Vatikéni Titkos Levéltzirban ta-
leilhaté zillamtitérszigi és a budapesti apostoli nunciatlira fondjait emliti. Leisd u0., 21. A szerzetesrendek apos-
t0li vizitéciéja pedig, lévén, hogy szzimos szerzetesrendr0’l és hatalmas mennyiségfi iratanyagrél Van szé,
nyflvénvaléan nem képezheti pusztein egyetlen ktitet tzirgyét, fgy az egyes rendek Vizitziciéja eredményének
feltérésa is tébb Vzillalkozé szellemfi’ kutatét — Somorjai utaleisa szerint rendtagokat - kivzin. Leisd u0., 11.

99 Csiky Baleizs szives szébeli kézlése.
10° A rémai kutatésra utalész Cs1KY BALAZS, Serédi fusztinzfiiz /96l”Ceg[77”Z’774é.S‘i tevé/eenysége, Doktori disszert2i-

cié tézisei, Budapest 2010, 3.
'0‘ CsfKY, Bfi ség és /yzkiizyok. Né/yziny médszertmzi /eéi/dés és /eumtzisi lebetfiségek, 257, 16.

gyar zsid6t6rVényekr6l. Valamint U0’, Se"/'édi‘7usztz'nz'cin e5zterg07m° érseki /cinevezése, K1/IT 9 (2010) 2, Gergely
]e116 emlékszzim, 32-49. Lésd e kétetbeli tanuliiminyzit is.

102 Lésd példéul Dudés piispék kinevezésérél frt alébbi tanulmainyzit e kétetben.
103 E forrzisbzizist is hasznzilta a Szabé Ferenccel kéizésen szerkesztett forreiskiadzisa két beVezet('5 tanulm:i—

nyziban: MOLNAR ANTAL, Az engedelmes lzizado’ (Bmggim Béld és zzjezmim remli vezetés), 65-163; U6,
fi?lé.9, 15-31, melyben megemliti a 25. oldalon, hogy a Jezsuita Rend Rémai Levéltzirzibél a magyar rendtart0—
niény (1909-1950) dokumentumainak legnagymbb részér6l Lukzics Lészlc’) rendtérténész fénymésolatot készi-
tett, melyet a Jézus Térsaséga Magyarorszeigi Rendtartoményénak Levéltzirziban helyezett el, s ezzel pétolta
legalébb részben a rendtartomeinyi levéltair elpusztult anyagiit. MOLNAR ANTAL—SzABé FERENC, Bcmg/m Béla S]
emlékezete. Tzivlatok (2010) 3-4, Budapest 2010.

‘O4 A Jézus Tzirsaszig rémai kézponti levélteirérél, illetve :1 kutathatéség id6hat2ir2'Lr6l b6Vebbe11 Izisdz
/yttp://www—.§7'weZ7.ivqfi)/docufizmztr/azmi/ARSI—Englzlv/a°o2oguide.pdf (2012. 01. 31.)
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FUGGELEK

Vzizlatos zittekintésiink ut01s6 fejezetének jegyzeteib61 is kitfinik, hogy
az ebben az évezredben megnyitott Vatikéni fondok 1<0z1'i1— miként a korzibbi
id6sza1<ban is — a diploméciai kontextusban keletkezett irategyiittesek a leg-
jelentfisebbek magyar szempontbél. Nemcsak amiatt, Inert a politikai és
egyhzizi kapcsolattartzisnak az A11amtit1<2irs2ig (a hozzé mind szorosabban
kapcsolédé Rendkfviili Ugyek Kongregziciéjéval), és a nunciatfireik az a1ap-
értelmezett kulcsintézményei a pzipai udvar részér61, hanem Inert az egyéb
kuriélis intézmények, kivéltképpen a kongregziciék meghatérozéan nuncia-
tfirai kézvetitéssel érint1<ezte1< magyar egyhézia1<1{a1, Vi12igia1<1{a1. A 1<6Vet-
kez61<ben e fondok tébbségébe nyerhetiink kiilénféle médon kézelebbi, €16-
zetes bepillantést.

Természetesen majd a budapesti nunciatfira fog £i11ni az fijonnan kutat-
hatévé tett Vatikéni anyag magyar Vonatkozésait részletesen zittekintéi ter-
Vezett inventérium kézépporltjeiban. A 2010 jfiniuséban elkésziilt 1235. sz.
Indice gyakorlatilag csupzin az egykorfi rendezés cimszavait tartalmazza,
kéjzelebbi tzimpontokat az 58 Imstoinyi (1920—1939)terjede1mes anyag je11egé—
161, tartalmzirél nem ad. Hogy itt most nem err61, hanem a téjbbi, dip10méci-
ai ésszefiiggésben keletkezett, fijonnan megnyitott f011d01<ré1 adunk — e1té—
16 mélységben és médokon — tzijékoztatést, annak téjbb oka is Van. Egyfe161a
budapesti nunciatfirérél kifejezetten a magyar térténelemtudomény szémé-
ra mzir késziilt egy archivisztikai megkézelitésfi ’, zittekinté’ isme1‘tetés.‘°5
M2isfe161 a Fziggele’/e munkzilataival leginkzibb 2007 és 2008 iiyarén tudtunk
f0g1a11<0zni, és akkor a fontosabb iiunciatfireik 1<:<'5z1'i1 mutaté hizinyébaii még
csak a preigai Volt ténylegesen kutathaté, és 212 is csak részben. 2010-2011-
ben pedig a rende11<ezés1'i111<re 21110 sz1’1’1<0s kutatzisi id6t a bevezeté’ eittekintés
megalapozziszira szzintuk.

igy e Fziggelék céljét e16zetes segéd1et—je11ege mellett akzir abban is megje101—
hetjiik, hogy fe1h1’Vja a kutatés figyelmét arra: przigai és a téibbi utéd;i11ami nun-
ciatfira anyaga gyakorlatilag a budapesti pépai kévetség dokumentumaival
egyiitt 1<eze1end6.‘°5

105 Mint mér emlitettiik. V6. MRK0NJIé, A1/‘c/9i'vz'0 delld mmziamm czpostolica in Ungbemz, i.n1. Az itt
részben hasonlé megfontokis miatt (tudniillik Van kurrens, jél hozzeiférhetfi lefrzisa) szintén nem szerep16
bécsi nunciatfiréra: U6, Arc/yivio della mmzizzmm dpostolica in Viemza I, i.m. — A budapesti nunciatfira anya-
gzira k0ze1ebb1'61 Ieisd azonban a beVezet6ben e 1e16he1yekr61 hozott példékat, Va1amint e kétet k0Vetkez6
hérom ta11u1n12iI1y2it.

106 Az éttekjntésre 1<e1'1'i1é’ dokumentumok primér szakirodalmi kontextusét (Salacz stb.) 12isd fentebb.
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1.
A PRAGAI NUNCIATURAW7

1918—ban XV. Benedek paipa megbfzta a bécsi nunciust, Teodoro Valfre di
Bonzot, hogy kezdjen el kapcsolatokat kiépiteni az Osztrék-Magyar Monar-
chia utodzillamai nemzetiségeivelflog

Bonzo 212 e136 kontaktust 1919. oktober 24—én létesitette a csehszlovzik hato—
szigokkal, amikor Francesco Kordac prégai érsek szentelésére Prégéba utazott,
ekkor Inutatték be Mica1‘2it, volt bécsi auditort Benesnek, aki mzir a csehszlovzik
piispokok mellett Volt 21 Vallési iigyekkel megbfzva. A hivatalos kapcsolatokat
1920. januér 28-sin létesitették. Az 1925-63 katolikus ellenes Husz iinnepek igen
megterhelték a l<apcsolatol<at.‘°9

Mumt0’:
Indice provvisorio, 21 Cum di Giuseppe Lo Bianco, Cittil del Vaticano,

settembre 2oo6 (ASV Sala dei Indici, I229)
Osszesen 55 db. busta (= B), a régi Posizione jelzet helyett bust. és fasc. + fol.

jelzésrendszer, a mostani rendezés sorzin. A jegyzék pontosan feltiinteti a Vonat—
kozé nunciatfirai és zillamtitkeirseigi protokollszémokat

= 496 fasciculus 1927—ig.

Mdsodi/e /ez'old5isd.'
Arc/yivio 616110; Nzmziatum Apostolicoz in Cecoslowzcc/aid (1920-1950 ) (a cum di

Giuseppe Lo Bianco, Citté del Vaticano, dicembre 2oo8) (ASV Sala dei
Indici, I229)

E2 21 2oo8—ban elkésziilt — es 212 e1o’zo’ helyére tett — végleges jegyzék mzir tar-
talmazza 212 56-81. sz. dobozok anyageinak elosoroleiseit is I938-as zeiroévszémmal
(fasc. 49 8-657). Kutatzisunk erre az anyagra mzir nem terjedt ki.

A mutato hasznélatét névmutato és négy fiiggelék segiti. Koziiliik legjelen-
t6sebb a negyedik (D), ahol a nunciat1'11‘ai es zillamtitkzirszigi porotokollszzimok

107 A jegyzékelés sorén a Vonatkozo Indice szerint haladtunk, minden bustoit fe1t'Lintetfink. Ahol magyar
iigyet Valoszfl l fi sithett fi nk,azt 3 I7usm't zittanulmzinyoztuk. Afizsciculmok elosorolésénél, ahol magyar iigy nem
Volt Val(')sz1’m’isitheto', illetve nem talziltunk, az adott fasciculust hallgateissal me]l6zz1'ik. Részillventzairiumunk a
2oo7—2oo8 nyarzin kutatohato I—55 dobozra teljed ki, ezért halad 1927—ig.

108 ,,. . .2micbev0lz' 7/zzfi207«~tz' colle diverse nzzziondlim 6Z6lfI771]76I"0 Am'tr0—Ungm'z'co c/ye om si $0720 co5tz'mite in Smti
ivzdzjm/zde72tz°’. (XV. Benedek Ievele Pietro Gasparrihoz, 1918. november 8., AAS I0 (1918) 478-479).

'09 A nunciusok és hjvatalviselési adataik: Clemente Micam. Kinevezése: I920. méjus I5. Megbizatzisénak
Vége: 1923. méjus 3o. — belgiumi apostoli nuncius; Fmmesco ]\21a'/vmtggi. Kinevezésez I923. mzijus 3o. Megbizatés2i-
nak Vége: I928. februér I3. — lengyel apostoli nuncius; Pietro Ci7"z'czcz'. Kinevezése: I928. februér I5. Megb1'zat2is2i—
nak vége: 1934. januér 9. — portugzil apostolj nuncius; Samaria Ritter. Kinevezésez I935. augusztus 5. Megjegyzés:
Szlovékia fiiggetlenségének kjkiélteisa utzin Pozsonyba helyezték fit. Megbizatriszinak Vége: I939. — A nunciusok
adatait GIUSEPPE DE MARCHI, Le nunzzktture ctpostolic/ac dd] 1800 éll 1956, Roma 1957. alapjain hozzuk.
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///busts:/fozsciculuskénti osszegzo attekintése segiti a kutatzis iigyiratszerfi 1efo1yta—
tését.

Megjegyezziik, hogy az Indice b6V1’tett kiadzisa mzir fo1yamatosfdscic0losz2’1-
mozzist alkalmaz, és nem dobozonként 1'1jrakezd6d6t. Ezek étvezetésére azon—
ban nem nyilt 1ehet6ségi'1nk.

MAGYAR VONATKOZAS OK ATTEKINTCS,
VAZLATOS JEGYZEKE 1927—1G

B[usta]. I. (1919-1923)
Fasc. 1. A Volt szentszéki osztrzik-magyar kovetség tagjainak kitfintetése, 1920-1921 (fol. 31-55)

B. 2-4. A mutato szerint nincs és nen1 is valészinfisitheté érdemleges magyar vonatkozésa

B. 5. A przigai nunciatfira alapitzisénak iratai
Fasc. 1. fol. 4-5. 1919. szeptember 27. Micara volt bécsi uditorét incaricatonak a csehszlovzik katoliku-

sok mellé
Fasc. 2. fol. 31. Ertesités Masaryknak 21 nuncius kinevezésérélz 1920. méjus 20.
Fasc. 4. A Brfi sszelbe zithelyezett Clemente Micara nuncius 1923. jfinius 9—ei finélreleiciéja, két pel-

dényban. Egybeffizott, jobb éllapotfi példény: fol. 51-108. Gépelmény. Els6rend1’i forreis, magyar
szempontbol is. Nunciatfi ralétesftése, az 1’1j zillam Iétrejottének szkeptikus megftélése (Wilsoni el-
Vek elhanyagolzisa); piispokok, piispokségek jellemzése (szinte mindenkit pozitivan, leginkébb
Fischer—Colbriet, Blahzit Viszont nem); 21 folyé és problémzis iigyek (rengeteg magyar Vonatkozésfi :
egyhézmegye hatérok, birtokok etc.) ismertetése. Hivatkozza szzim szerint korzibbi jelentéseit

B. 6. Micara nuncius kiilonféle diploméciai jelentései. A busta érdemleges magyar anyagot nem tartalmaz

B. 7. Fakultésok, diszpenzziciék
Fasc. 1-2. Fakultésok, diszpenzeiciék, koztiik Fischer—Colbrie kassai piispok pair kérvénye (heizasség,

szentelés etc.), 1919-1923 (ff. 148 és 172)”°

B. 8-1 I . Belpolitikai, Valléspolitikai kérdések, a diplomziciai kapcsolatok felvétele

B. I 2. Egyhzizi javak
Fasc. 1. Teodoro Valfré di Bonzo bécsi nuncius przigai létogatésénalc iratai, 1919 maircius (ff. 102). Koz-

tiik a szlovékiai piispolckinevezésekre Vonatkozé iratok. A prégai kormény (konkrét neveket ad,
érdekessége, hogy Fischer—Co1briet zit akarja hozatni Besztercebeinyzira és helyére admi11isztr:itor-
nak Medveckyt akarja) és szlovzik papok kovetelése apostoli adminisztrzitorok kinevezésére, Cser—
noch tiltakozésa (1919. februzir), Inondvzin a tobbi Inegszzillo hatahnak sem kovetelik ezt, csak 3
csehek; kfilonféle személyi eléiterjesztések a piispokségek élére

Fasc. 2. egyhézi javakra Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 487). Koztiik Fischer-Colbrie 1921. méjus
18—ai nyilatkozata, hogy a magyar torvényekben nem talailhaté olyan paragrafus, ami az éllamot
feljogositanzi bzirmire az egyhézi jogok felett; kirzilyi kegyuraség Volt, ez azonban nem illeti meg 3

‘I0 A ff. sz2im1nindig tartalmazza a fasc. boritét is (ez 1+1 szeim).
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nern katolikusokat; kiilonféle adatszerfi kimutatzisok a felvidéki egyhzizi birtokokrol (koztiik 212
I //eperjesi kaptalanérol, a. prernontreiekerol és a komaromi bencésekérol) és persze sok csehr6l is

B. 1 3. Levelezés a pragai diplomaciai testiiletekkel

B. 14. Levelezés a Rornai Kongregaciokkal (Iehet benne magyar)
Fasc. 5. S.C. pro Ecclesia Orientali 1919-1923 (ff. 75). Szinte kizarélag Inunkzicsi és eperjesi egyhzizi ru-

tiniigyek, Papp piispok tobb levelével

B. 1 5-16. ,,]ednota” (Csehszlovak nemzeti egyhziz)

B. 17. Cseh és morva egyhazmegyék (altalzinos flgyek)

B. 18.
Fasc. 5. Tabori lelkészségre vonatkozo iratok, 1919-1923 (ff. 124). Sorukban kérvény, hogy a Nagyv2i-

radon rekedt Bjelik tabori Vikarius hazatérhessen Illavara, ahol javai és hozzatartozéi sirja talalha-
to, 1920. jfinius 17.

B. 19-20. Piispokkinevezések Cseh és morva egyhazmegyék élére

B. 21. Szerzetesrendek
Fasc. 1. Szerzetesekre vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 48). Példaul koztiik a przigai k1'il1'igyn1inisztéri-

um intervenciéja a magyarorszeigi eloljarék szlovzikiai joghatésziga inegszfintetése érdekében
Fasc. 2. Szerzetesrendekre vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 608). Koztiik a zzir alzi vett bencés és pre-

montrei birtokokra Vonatkozo iratok; a ]2'1szo—Lelesz nullius apzitszig létesitésére, majd felfiiggesz—
tésére vonatkozé iratok, az alapito bulla eredetije, Takacs apat tobb fontos levele ff. 135-226)

B. 22. Német papszig és hivek

B. 2 3. Cseh és morva szeminariumok

B. 24. Vegyes iratok (nunciatfirai személyzet, hadifoglyok stb.), érdemleges magyar vonatkozas nélkiil

B. 2 5. Szlovakiara vonatkozé iratok (B. 28—ig)
Fasc. 1. (ff. 164, zzirolt). ,,Camdz'dzm' zzlle diocesi slowzcc/ye 1919-1923. Documemvzzioize i7Zf0T7fl{ltiU(l su Um/'1'

szzcerdoti candidclti per la pvovvism delle diocesi cecoslawzcc/ye, rm i qmlli”: ,,Andrea Bielek, Andrea
Hlinka, Carlo Kmetko, Giuseppe Buday, Paolo Jantausch, Giovanni Vojtassak, Michele Bubnic,
Antonio Hroniada, Stefano Rovensky, Riccardo Osvald, Demetrio Ducansky, Giuseppe Kovacs,
Giovanni Michalek, Giovanni Kohlith, Ludovico Okanik, Giovanni Donoval, Paolo Ziska,
Tommaso Ruzicka, Mariano Blaha, Ferdinando Juriga, Giuseppe Tisé, Francesco Jehlicka, Giu-
seppe Janda”

Fasc. 2. Az esztergomi ffiegyhazmegye ,,feloszt2is2ira” vonatkozo iratok 1918-1923 (ff. 62)
— az Allamtitlcarsag leirata a nunciatfirahoz, melyben kozli, hogy az egyhazmegyei hatarok rendezését

elhalasztjak, elséisorban az figynevezett Millerand levél hataszira (1920. december 19.)
— a pozsonyi kaptalan, a helyi papszig és hivek kérvénye a nunciushoz, hogy tovzibbra is 212 esztergomi

érsek joghatosaga alatt maradhassanak (1920 karacsonya)
— vidéki esperesi keriiletek kérvényei, esdeklései a pozsonyi kaptalanhoz (tovabbitas céljabél) és a

nunciushoz, hogy ne szakitsak el 6ket Esztergomtél, ett6l meg az fij hatalomnak engedeIn1es-
kedni fognak
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- szlovaik papok kérvénye a bécsi nunciushoz, hogy mozditsék el 21 felvidéki magyar piispékéket
(FisCher—Colbrie kivételével mindenkit felsorolnak, Zsolna, 1919. januzir 17.)

- Radnai Farkas besztercebzinyai piispék tudésitja a bécsi nunciust kitoloncolésérél (Esztergom, 1919.
Virégvasérnap)

- a Keresztényszolicalisték Orszzaigos Kbzpontja a prégai érsekhez Kmetko piispéki kinevezése ellen,
politikai szerepvzillalzisa miatt s.d.

Fasc. 3 (ff. 272, zzirolt). ,,Pr0In0zi0ne alle sedi di Slovacchia 1918-1921.” ff. 2-64, 1918 gennaio 17-1919
aprile I51: ,,P7'0gett0 nominal a77z77zim'5tmt07/e apostolico in Slowzcclrizz - ZWsg7c Fiscber C0lI77'z'e”; illetve Valfré
bécsi nuncius jelentései a piispéki székek betéltésérél és a szerzetesek helyzetér6l (1919. mzij.-dec.)

Fasc. 4. Batthyainy nyitrai és Radnai besztercebényai piispékék Vagyonzinak, ingészigainak kisz0lg2ilta-
tzisa, 1919-1925 (ff. 182, kézte a két piispék szzimos kérvénye, az Allamtitkzirszig leirata, a nuncius
aitiratai a przigai kiiliigyhtiz, a kassai, nyitrai és szepesi piispékékbfil Vzilasztott birészig iratai, akik
kételezték Blaha besztercebényai piispékét Radnai ingéségai kiadéséra)

Fasc. 5. A nyitrai pflspékségre Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 216). B-atthyziny ptispék lemondélevele
a pépzihoz, majd ez iigyben a bécsi nunciushoz (1918. december: egyre er6sebb cseh n1egsz:’1llés, id2i-
ig elég Volt a magyar nyelv tudésa a kormzinyzzishoz, most mzir er6sebb az igény a szlovék nyelv
hasznélatéra — Valészinfi legkényszer hatziszira); hatzilyon kiviil helyezi a zsolnai papi gyfilés haté-
rozatait (1919. mércius); kitoloncoléséra Vonatkozc’) iratok (egy szézados, 24 érén beliil, az anyagia-
kat kés6bb rendezik); a képtalan és a Vikeirius genereilis kiéllésa a féipzisztor mellett; utédlésénak
iratai (képtalani helynék vailaszteisa; Kmctko piispijkprocessm infowmztivma); az egyhzizlnegye ir2i-
nyitésénak zitvétele, €136 pijspfjki kéjrlevél stb.

B. 26
Fasc. 1. A besztercebényai piispfjkségre Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 108). ,,M-ariano Blaha” kineVe—

zése, kénoni processzusa; Medvecky kérése a bécsi nunciushoz (1919. jlilius-1919. november),
hogy mozditsék el Balézs Lajos rozsnyéi piispékét és helyére Kohlith Jzinos besztercebényai haly-
n('5k('jt tegyék; Grosch Adolf besztercebényai kanonok Icifizésére Vonatkozé iratok

Fasc. 2. A szepesi egyheizmegyére vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 230). Kziptalani vikérius vélasztzisa;
Krakkéhoz csatolt plébainiék, a podolini és rézsahegyi piarista rendhézak, Vojtasszik kineVezésé—
nek és kzinoni perének iratai

Fasc. 3. A kassai egyhézmegyére Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 142). Fol. 2-3: Fischer s.k. levels 3 bécsi
nunciushoz, melyben tébbek lcézétt kéjzli, hogy egyheizmegyéjébcfl 14 ,,deca11ati” Slovzikizihoz, 4 21 p115-
péjki birtokok jé részével Magyarorszzighoz keriil (1919. oktéber 20.). A kassai kziptalan kiéllésa a hat6s2i-
gok éltal fenyegetett piispéjk mellett (1920. oktéber). A piispék levele a nunciushoz a bértfai ferences
gvzirdizin cseh katonzik ziltalj megkfi lzziszirél,mellette Feysz Hugé részletes Iefrzisa a térténtekrfil (1920.
oktéber); Gasparri éllamtitkér leirata V6165 Fiilijp kassai domonkos hzizféinéik érdekében valé k6zbenj2i—
reisra, akit a pro rage mondott imeidszigért a lmtéseigok internziltak (1920. december). Szeimos piispéki k6r—
levél az egyhézmegye papségail10z; a piispéjk Ievele a kiutasitott Lacza Jzinos kassai kaiplain és V6165 Fijlép
érdekében (1923); illetve Fischer—Colbrie rémai 1’1tj-éra (1921. mércius-ziprilis) Vonatkozé iratok

B. 27. Szlovékieira vonatkozé iratok
Fasc. 1. A nagyszombati apostoli adminisztrzitor kinevezésével kapcsolatos dokumentumok (Bubnics,

illetve Jantausch), 1919-1923 (ff. 235, zzirolt). Medvecky kézbelépése Andrea Hlinka érdekében;
Benes tiltakozésa Jantausch kinevezése ellen, 21 Szentszék replikéja

Fasc. 2. Az esztergomi érsekség szlovékiai részeire Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 169)
- a pozsonyi képtalan a bécsi nuncius Védelmét kéri a Cseh Vallésiigyi rendelkezésekkel szemben (1919.

augusztus 30.)
- J05. Batha, Pozsonyban hittant tanitani kezd6, przigai egyhézmegyés, huszitizmussal Vzidolt pap

iigyének szémos irata
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— az Allamtitkérszig leirata a nunciatfireihoz a kitoloncolt Gyetven Pail kistapolcsényi és Szili Vince
nagyemfikei plébzinos érdekében (1922)

— A Komziromban bsszegyfilt Inagyar papszig folyamodvzinya a pépéhoz és :1 nunciushoz (1922. jfilius
27. és 1923. januzir 18.) A szlovék apostoli adminisztrzitor kinevezése utén magyar piispékét kérnek,
és témogatést az iildéztetéssel, szlovzikositéssal szemben (magyar piispékék kifizése, magyar litur-
gikus iinnepek, imzik eltiltésa, a pozsonyi egyetem és a kassai jogakadémia bezeirzisa, szemin2’1riu1ni
nemzetiségi diszkriminécié stb.)

— a nagyszombati szeminériuln Inagyar nbvendékeinek panaszai nemzetiségi iildéztetésiik miatt s.d.
— Jantausch adminisztreitor 1923. éprilis 13—ai magyarzizkodzisa, amit Gasparri éllanltitlczir 1923. mzijus

31-ei Vailaszsiban elfogad (hasonlé iratok az év végérfil is)
— Feljegyzés a P2ilffy— és H-absburg—alapitV2iny0khoz tartozc’) plébéniékrél
—JaI1tausch adminisztrzitor kérvénye a pzipéhoz, hogy mzisodik fokli fellebbezésekre Nyitra el6tt ke-

riiljén sor (az érsel<—metropolita szigorfian ellenfirzéitt hatérral elzért, ellenséges orszaig teriiletén
tartézkodik, 1923). A Konzisztoriélis Kongregécié hozzzijzirult a kérés teljesitéséhez

Fasc. 3. Eperjesre VOIlEl‘lZl{OZ6 iratok, 1919-1923 (ff. 212, zeirolt). Nyérédi apostoli adn1inisztr:’1t0ri kine-
vezése, Novzik Istvzin lemondeisa (és egyéb iigyek)

Fasc. 4. A rozsnyéi egyhézmegyére Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 83). Ktiztiik a Balézs Lajos piispék
haléla uténi idéiszak egyhézkormeinyzati rutiniigyeire Vonatkozé iratok; a hatészigok éltal L0sonc-
ra kényszeritett Josephus Hello, Amerikéban koreibban kétes anyagi iigyletekbe keveredett 111uré-
nyi segédlelkész elleni helyi tiltakozés érdekes iratai; a Konzisztorizilis Kongregzicié elutasfté hat2i-
rozata, miszerint har111adf0k011 nem lehet Nagyszombatba fellebbezni, helyette Rémziba kell
appellélni

Fasc. 5. Piispéki konferencieik iratai, 1919-1923 (ff. 100). Kéztiik 21 szlovékiai piispéjkijk 1922. éprilis
20—21—ei garamszentkereszti iilésének jegyzéikéinyve, mely szerint téibbek kéjzijtt 3 budapesti ké')z—
ponti szemi112iriumihelyekr6l t6rtén6len10nd2is fejében igényt tartanak a bécsi P;iz111:§.11eun1 egé-
szére, de a kérdés eldéntését a maga idejében a Szentszék bijlcsességére bizzzik; Valamint Gasparri
eillamtitkér 1922. j1'1nius 13-211 jegyzéke 21 nunciushoz, amelyben rosszallziszinak ad hangot, hogy a
szepesi és nyitrai piisptiktik kzinonjogellenesen maguknak igényelnek apostoli kirzilyi j0g0s1'tVé—
nyokat, kivéltképpen a keiptalani helyek betéjltésében

B. 28.
Fasc. 1. Valléspolitikai iigyek iratai, 1919-1923 (ff. 4.51). Politikai szempontbél talzin a legfontosabb,

('jsszegz6 jellegfifmciculus
— a szlovzikiigyi 111i11isztériu111 Vallzisiigyi referense, Carolus Medvecky Vzidjai a magyarok ellen, 26

pontban 1920. augusztus 1. []elent6s forreis, szinte az ésszes iigy eléijén]; Valamint téibb levél
t6le

— Takzics Menyhért jaiszéi apzit panasza Medvecky ellen 21 nunciushoz. Kész a Roteineil pert inditani el-
lene (1922. februér 15.)

— az ortodoxok éltal 1918—1919—ben elfoglalt plébzinizik Papp piispék ziltal benyfijtott dol<ument2iciéja
— 1922. jlinius 10. A nuncius hatalmas emlékirata a szlovzikiai Vallési helyzetrél, a magyariildézésekrél,

Medvecky teVékeI1ységér6l stb., ff. 128-252: igen fontos dokumentum, Vilzigosan lzitja a szl0—
Vzikositési tijrekvéseket, egyéb jogsértéseket. [Valészfnfileg a Medvecky elleni kivizsgzileis kapcsein
keletkezett]

— az egyes, f6ké11t magyar tagségfi szerzetesrendekre, hzizakra (Pozsony, Nagyszombat, Komérom
etc.) Valamint a katolikus kézépiskolékra Vonatkozé anyagok

Fasc. 3. Szlovzikia énzillészigzira Vonatkozé iratok 1919-1923 (ff. 52, kéztiik egy 1920 februzirjziban kelt
emlékirat, amely Szlovaikiénak szlovzik piispéékéfiket kéjvetel, 111i11denekel6tt Hlinkzit)

Fasc. 5. Medvecky egyhziziigyi biztos Visszaéléseire (részben magyarellenességére) vonatkozé iratok,
1919-1923 (ff. 103)
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B. 29. Kérpétaljéra Vonatkozé iratokm
Fasc. 1. Kzirpzitalja autonénmijéra vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 62)
Fasc. 2. A munkzicsi egyhézmegyére Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 160, f6ként Papp Antal piispék és

Gebei Vikérius levelei — nunciatfirai, éllamtitkziri Vélaszokkal)
Fasc. 3. Szintén a Inunkécsi egyhzizmegyére Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 311). Nagyrészt az ortodox

agitéciéra és Papp piispék lmnondatészira Vonatkozé iratok
Fasc. 4. A munlceicsi és eperjesi egyhzizmegyére vonatkozé iratok, 1923-1925 (ff. 108). Papp utédléséra,

az ortodox agitziciéra és a ruténkérdésre Vonatkozc’) iratok
Fasc. 5. A kairpétaljai ortodox agitéciéval kapcsolatos dokumentumok, 1919-1923 (ff. 75)
Fasc. 6. A szatméri egyhaizmegye szloveikiai teriiletére Vonatkozé iratok, 1919-1923 (ff. 15). Kéztiik

Taij Abrahém ungvéri plébzinos apostoli adminisztrétorré t6rténé' kinevezésének iratai; Heller
Erné’ volt nagysz6Il6si képlén lciutasftészinak iigye, 1923.

B. 30. Marmaggi nunciatfiréja, Vegyes iratok
Fasc. 5. Meghallgatott és elutasitott segélykérelmek, 1923-1925 (ff. 488, kéztiik magyaroké is)
Fasc. 7. Szepesszombati ,,Isteni Szeretetrél” nevezett apeicék, Fegyveres Piroska és Vavréjolanda enge-

detlenségi iigye, 1922-1923 (ff. 7)
Fasc. 10. Viléghéborfi s katonék, hadifoglyok iigyei, 1923-1926 (ff. 79, kéztiik Olaszorszégban elesett

magyar katonék hagyatéka, azonosftésa, halotti bizonyitvénya stb.)

B. 31. Kiiléjnféle fakultésok, fel111entések'”
Fasc. 1. Kiilénféle diszpenzéciés iigyek (hézassaigi, klauzfira stb.), 1923-1927 (ff. 288). Téjbb magyar VO-

natkozzisfi, kéjztiik igen sok eperjesi
Fasc. 2. Pacanek Mihaily rftusproblémeija, 1923 (ff. 7, benne magyar nyelvfi leirés az esetrél)
Fasc. 3. A pozsonyi zigostonos kan0n0k116k klauzfiréjénak enyhitése, 1923 (ff. 15). Benne a korzibbi pri-

mési rendelkezések felsorolésa
Fasc. 9. Kiilijnféle pépai kitiintetések adomzinyozzisa, 1923-1928 (ff. 207). Kéztiik szép szémmal magya-

roknak is

B. 32.
Fasc. 1. A Szent Hivatal elé tartozé iigyek, 1923-1926 (ff. 13). Kéztiik Papp Antal munkécsi piispéjk

kérvénye a teljes b1’1cs1’1 elnyerésének témogatziszira ,,p1/'0 Ecclesi/I Klokocséemz”.
Fasc. 4. Dezik Antal Volt egyhzizkarcsai plébzinos nyugdijzinak iigye, 1923 (ff. 5). AZ iratok kézt

Jantausch szeptember 5—ei igen elfogultnak lzitszé i11f0r1112iciéja, jellemzése
Fasc. 8. Az egri képtalan széplaki uradalma eladziszinak iigye, 1924 (a keiptalan kérvénye a nunciushoz,

annak levelezése a prégai kormzinnyal, Fischer piispék inform2iciéja”3)
Fasc. 9. Kiilénféle kérvények, ffiként a munkzicsi és eperjesi egyhzizmegyékbél a Keleti Ugyek Kong-

regéciéjzihoz, 1923-1927 (ff. 74)

B. 33-34. A mutaté szerint semmi magyar Vonatkozés nem Valészinfisitheté

“I Idéjg tart Z\/Jicara nunciatfirzija, a B. 30-tél Mannaggié kévetkezik, bér Vannalc némi keveredések, ezekre
a mutatékétet is utal.

“Z Marmaggi nunciatfirzija esetében mér njncs tematikus megjelblés az egyes bmtakhoz, ezeket innentéil
mi adjuk.

“3 A k0r1112iny nem engedte :1 kjsgazdéknak eladott birtok vételzirzinak zitfutaltateisét. Fischer javaslata,
hogy a pénzt kapja a kassai piispéjkség, ami azutzin Magyarorszzigon majd kairpétolja az egrieket.
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B. 3 5.
Fasc. 1. A plébaniajatél megfosztott munkacsi egyhazmegyés Puza Konstantin fellebbezése a nuncius-

hoz, 1924 (ff. 11)
Fasc. 4. A komaromi bencés rendhaz Pannonhalmatél t6rtén6 elszakadésénak és énallé priorzitussa

té)'rtén6 alakitasanak iratai, I924 (ff. 60). Gidé Boniféc superior kérvényei, a nuncius, az Alla1ntit—
karsrig és kongregaciék iratvaltasai - igen részletes és jé anyag; f. 39-42: a felvidéki Inagyarsag ker-
Vénye az énallé piispékség felallftasara a papahoz [kézzel frt, alairatlan masolat]

Fasc. 5. Egyhazi javak elidegenitésének iratai, 1923-1927 (ff. 109). Kbztiik Gebei piispék kérvénye az
ungvari piispéki palota kertjének eladziszira, stb.

Fasc. 8. A D6lt6l7‘i(l Apostolial elé tartozé iigyek, 1923-1927 (ff. I83). Példaul Papp Antal munkacsi p1"1s—
pék kérései kanonoki kinevezésekre, melyek bulla formajaban meg is térténtek, tovzibbzi tajék0z—
tatasa alapitébullaval nem rendelkezfi kaptalanjarél

Fasc. 10. A nagyszombati adminisztrzitor tzijékoztatasa Steph. Margorin Volt hontnémeti plébanosrél,
aki 1918—ban Ke1et—Szlovakiat fiiggetlen kéztarsaseiggzi és magat annak elnékévé proklamalta,
majd a cseh csapatok e161 Budapestre, onnan Amerikaba menekiilt, és allitélag ismét Szlovakiaban
tartézkodik, I923. oktéber 27. (ff. 4)

Fasc. 11. Kertész Dalma domonkos apeica magyar nyelvfi panasza f6n6kn6je ellen 21 papahoz, melyben
elmozdftaseit kéri; mellette Fischer piispbk — a feljelentésnek kevés hitelt adé — informaciéja, 1923
(ff. 4)

Fasc. 16. A szlovakiai egyheizi javak igazgatasanak kérdése, I923 (ff. 22). Példziul Jantausch november
26—ai atirata a pragai kormzinyhoz, melyben kijzli, hogy a Szentszék 6t nevezte ki az esztergomi ér—
sekség szlovakiai részeinek adn1inisztrator2iVa, és rabizta az ott talalhaté ésszes egyhazi javak igaz-
gatasat, kéri ezek atadzisat

Fasc. 21. A komairomi Vizitéciés n6Vérek tevékenységének ismertetése, helyzetének rendezése, I924
(ff. I5). Féként Oroszi és Rubletzky n()'Vérek 2flla.mpolgarsag2inak rendezése

Fasc. 22. Papp Inunkacsi pfispék visitmfia ad limhm halasztasa, I 923 (ff. 6). Csak a kévetkezé’ év janu2irj2i—
ban fog Rc’)maba menni. A nuncius javasolja, hogy szerezzék meg beleegyezését athelyezésébe

B. 36.
Fasc. 1. Radanyi Lajos rozsnyéi egyhazmegyés pap zsélyi javadalmanak iigye, 1923 (ff. 12). A nagy-

szombati adminisztrétor elutasitja a Zichy kegyurak prezentaciéjat, mondvzin az idegen egyh2iz—
megyés jelélt nem tud szlovakul; Radanyi Réméba kivan fellebbezni. AZ eset igen tanulsagos,
nemzetiségi, egyhazjogi szempontbél

Fasc. 9. A szlovakiai egyhazi javak kérdése, 1923-1927 (ff. 145). Benne a szepesi piisptik terve egyh2izmegyé—
je Csonka-Magyrorszégon zarolt javainak cseréjére magyar érdekeltségfi felvidéki javakkal, Nyaradi
eperjesi pflspék kérvénye a pzipzihoz, hogy részesedhessen a szekvesztralt esztergomi birtokokbél etc.
Szinte az ésszes piispékségnek Van itt irata, kérése, javaslata, a témahoz igen fontos iratanyag

B. 37. A mutaté szerint semmi magyar Vonatkozasfi (pragai orszagokra Vonatkozé iratok)

B. 38.
Fasc. 7. Ortodox propaganda a munkzicsi egyhazmegyében, 1924-1927 (ff. 144)

B. 39-40. A mutaté szerinti semmilyen érdemi magyar anyagot ne1n tartalmaz

B. 41.
Fasc. 1. Gebei Peter munkacsi Vikarius iigye, 1924 (C0mZtl7i7mtu5_) (ff. 8)
Fasc. 4. A munkécsi és eperjesi egyhézmegyéknek nylijtott rémai segélyek, I921-I927 (ff. 49). Papp

Antal piispéik tébb Ievelével
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Fasc. 8. Papp Antal munkzicsi piispok ,,per ipotecare i beni ecclesiastici”, I924 (ff 9). Fischer—Colbrie
kassai piispok informziciéjzival

Fasc. 9. A Inunkricsi piispokség és a helyi politikai Vélasztzisok, I924 (ff 14)
Fasc. 13. Jeloltek a szlovékiai piispokségek élére, 1924 (ff. 40). Magyarolcpéldéul Demeter Istvén kassai

teologiai tanér, Bubnich Mihély tapolcsényi plébeinos, Vécsey Odon nyitrai piispoki titkzir,
Mesil<—Vajda Ferenc besztercebzinyai szeminziriumi rektor, Pongrzicz Frigyes Veigfi jhelyi prépost,
Ravasz Istvén nerncei adminisztrzitor

Fasc. I4. Takaics Bazil 1nunk2icsispirit’uélis kinevezése az Amerikéban él6 ruszinok piispokéiil, I924 (ff.
60). Példziul titkos nunciatfirai értesités a kineVezésr6l, és érdeklodés annak elfogad2’1s2irol;”4 a kai-
noni per iratai

Fasc. 19. A Budapesti Kozponti Szeminzirium peserényi (Nyitra Vzirmegye) 566 holdas birtokeinak a
rémai Collegio Boemo tulajdonéba adzisa, I924 (ff. I4). Figyelemremélto a kassai, a szepesi piispok
és nagyszombati adminisztrétor kozos kérvénye

B. 42.
Fasc. I. A prégai kormény éltal elvett szlovékiai, részben csonka—Inagyarorsz2'tgi tulajdonfi egyhézi ja-

vak visszavételéért inditott per iratai, 1924 (ff. 92). A przigai lcormziny igénye a magyar kirélyi
kegyfiri jog megoroklésére, a nagyszombati ordinarizitus torténeti gyokerei, a nagyszombati sze-
minziriurn peipai segélyezése, magy-ar—tét nemzetiségi ellentétek a nagyszombati szeminziriumb-an,
Nagyrészt Jantausch Pail nagyszombati apostoli adminisztrzitor levelei a nuI1ciushoz”5

Fasc. 8. Ellentétek a magyar és a szlovaik kispapok kozott 3 nagyszombati szeminériumban, I924 (ff. 9)
Fasc. 11. A rozsnyoi piispoki szék betoltésével kapcsolatos dokumentumok 1920-1927 ( ff. 225) (részben

zeirolt)
Fasc. x2. Az esztergomi érsekség, fokziptalan, illetve szemin§.riu1n kegyuraséga alé Vagy tulajdonziba

tartozo felvidéki plébziniék, javadalmak adomzinyozziszinak problémzija. A Szentszék a szlovékiai
ordinériusok illetékessége mellett foglal zillzist, Iigy a nagyszombati apostoli adn1i11isztrat11ra,“6
mint 3. kassai pijspokség esetében (1924)

B. 4.3.
Fasc. 1.
A csehszlovzik hatalomnak a hfiségeskfit megtagado Halzisz Jozsef lzibi plébzinos meghurcolzisa és java-

dalmzitol tortént megfosztrisa a nagyszombati Vikarizitus, illetve apostoli adminisztratfira éltal
[I9I9—]I923—I924; az idokozben Halzisz éltal megszerzett tesmagi egyhzizkozség onzillésuleisi to-
rekvései Ipolységtol (ff. 44.). Tabb level, szakvélemény a nunciushoz‘'7

”4 ,,Quateuus Dominatio Tua comemum Pontgfl ciae electioui praebeat, faveat quamprimum me certiorem reckiere
de /yuzusmodi acceptatioue, telegraplvica via, per verlaa coveutioualia ‘maximas gratias de mz'.vsa7"um applicatiouibus’. Quad
52' Tu oppositionem aliquamfitcies, per litmus rem explicare veliv.” Részlet a nuncius 1924.. mzircius I3—ai levelének fo-
galmazvényébol.

”5 Kfi lonosen fontos: ,,Replz'catio 'regz'7uzuis‘ Mpublicae Z20/aemicoalovacae miuis*m'z' sc/yolav/73‘ et mzuivtev/‘ii plem]70—
teutiai/'z'z' tewitorium Slovaciaegubemautis quaad querelam, quam D7: Paulusfautausc/7 ad7Iu'uz'mat07” ap0.s7,‘0licus supre-
mo trdauuali ad77um37.‘mtiv0 P7"ageneSip07"1'exit” (fol. 47-64).

”6 ,,. . .pe7/'du7/'autz'l7us /Jic 7/'€7"Zt7IZ adz'u7u*tz'5 l’Ammiuis‘t7*at07/‘e Apostalico di Tiruavi/I c0ufe1*i7”a 6550 i beuejflci di detto
tewitorio, di dirirto 117512?’/‘07ldf0 i7/zerevate ai beui 0 della Mensa Arcivescovile 0 del Capitolo 0 del Semuario di Budapest.”
Gasparri éllamtitkér Clemente Nlicara nunciushoz, Roma, 1923. mércius IO. (fol. 5.)

"7 ,,Vix spew), quad voces meas, ut sacerdotis uatioue Huugai/2', exaudiat Excelleutia Wyn/a — quia secuudum V Ha-
lasz, sec"-retarz'um Tmaviemem «uuuciatu'ra mu art forum appe[lat0rium»” (fol. I5).
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B. 44.
Fasc. 9. A nunciatflra intervenieilaisai a przigai ldiliigyminisztériumneil 6 kiutasitott premontrei (k6z-

tiik Hermann Egyed) érdekében, a prépostsaig birtokainak védelme, iskoléinak Visszaadésa, e161j2i-
réinak szabad magyarorszzigi utazésa és egy énzillé csehszlovék premontrei cii/'ciz7"ia jévzihagyzisa ér—
dekében, 1924-1925 (ff. 48). Kéztfl kfrancia nyelvfi diplomziciai jegyzékvsiltzisok és Takzics Meny—
hért jészéi apait tébb levele, elfiterjesztése a nunciush0z' ‘8

Fasc. 10. Soltész Béla jelsavai plébeinos, Volt teolégiai tanzir nunciatfirai segélyezése az zillami coizgma
megvonaisa miatt, kivéndorlési szzindéka Amerikéba, 1924 (ff. 16). Erdekesebb irat a rozsnyéi Vi-
kzirius Soltészt nacionalizmussal Védolé inszinuziciéja, Fischer—C01brie kassai piispék ajénlzisa

B. 45.
Fasc. 2. Gebei Péter kinevezése munkécsi piispékké, 1924 (ff. 49)“9
Fasc. 11. A szepesi piispék levele Francesco Marmaggi nunciushoz, Szepesképtalan, 1924. méjus 14 (ff.

3). Kifejti, hogy kanonokjai kinevezésében a ksinonok szerint, szabadon jér el, és a magyar apostoli
kirélyi jogositvényokat magainak vindikélé éllanihatalomnak nem lehet ebbe beleszélésa.”°

Fasc. 12. A nagyszombati adminisztrétor igénye a nagyszombati kziptalani helyek és ,,z/uood collotionem
Iieizeficiomim pmeoc/aizzlium iuri pzztromztus [707l07”Zt77¢ memoze Arc/aiepiscopzilis Sti/'zgo7iiemis vel Czzpituli out
Semimzrii Budizpesti7iemis”, szabad betéltésére, melyben a prégai korrnény akadélyozza, 1924. (ff. 7:1)

Fasc. 16. A2 Alexander Sztojka munkeicsi piispéki titkzir elleni denuncisiciék nunciatfirai kivizsgélésa,
1925 (ff. 9). Gebei piispék megvédi ,,magyarv2idda1” illetett titkeireitfzl

Fasc. 25. A2 1924. évi csehszlovék piispékkari konferencia iratai (ff. 86). Nagyrészt a p1'isp6kkineVezé—
sekre, a prégai kormzinynak 3 monarchiabeli jogok étérékitésére Valé térekvéseire Vonatkoznak.

B. 46.
Fasc. 4. A felvidéki magyar szeminairium fel2ilh't2is2inak terve, 1924-1925 (ff. 13). A fontosabb iratok a

kijvetkezéik. A magyar kireilyi szentszéki kévetség beadvénya az Allamtitkzirszighoz, melyben 616-
sorolja a magyar klerikusok diszkriminaiciéjét a nagyszombati szeminziriumban (3. keipolnéban tilos
a magyar ének, csak szélsfiséges nacionalista eléljérék, professzorok tanitanak); 21 1{OI11EiI'OI11i kis-
szeminzirium bezairziszit. Mindez nagyban Veszélyezteti a nagyszombati adininisztratfira teriiletén

H8 Lésd Fiiggelé/e H.
H9 Zzirolt, az anyag nem kutathaté. Piros kartonba helyezve, a kutatzis megkezdése e16tt a fosciculzist ki-

emelték. Ennek tényét 3 kutatéterem személyzete csak a hieiny észrevételezése utzin kéizblte. A 45. lmstcin V6-
r6s—fehér kér jelzi, hogy zérolt anyagot is tartalmaz. Ugyanez figyelheté’ meg a tébbi, hasonlé anyagot
tartaltnazé dobozon.

12° ,,Imo itemiii ac itemiii edociiit [Ordinariatus Scepusiensis] re_femtii77i 5‘L‘/9016176771 [Posonien apud minis-
trum scholarum] crmoizicorum relmfionem olim in HZmg6l7”i{l, per comequem etizzm in /aodiei”//211 Slovzlkizz toto coelo
divemmz esse respectu gulie//7/iii ob illo cimonicomim ifl terris‘ /oiytoiicis, seu Bo/yemio er Momvio, vel Aumeio. Inflwciis
riliquiv in iiomiimtione cimonicomm per Apostolicdm Sol72L‘tll77Z Sedem prltiebrztiir et tolemlazltm" zz pzmfe regis HZ£77g‘{l7‘iCi,
Q1/£2. gerebizt cognomeii ‘iipostolici regis’ iizde o S. Step/aemo. Di5j7utdtZtV mmeiz inter comomkms, iirriiiii /yocce cognomine 2.1/We
glorimfi siizt, iiidiscrimiimtim usque idtimum, omizes Hiiiigzlrici reges. Rex rzpostolicus pro Hmzgzwizi, sed etizim pro ei
qiioiidoziii eta’/merenti Slovakia, ceysovit cum eversioioe [)0[ifiC6l. Imuper €£l7’l07’liCi in Slovakia imlliim izccipiimt salm/‘iiiiii ex
Fimdo Religioiziv, nee den/17/‘mm siilzsidii iilicuius it giibeiviio, seii 5mm, in Bo/aemi/1 ccmoiiici pendent iii /aoc pimcto 4 smtu
yeii gubei*nio.’’

1“ ,,/Inte ommfl seeretilrius mew debet mlem politiceim sequi, quiilem epivcopm sequitm‘; iiim vero ego mm Slit-
vu5—mt/yemis, ergo secieetizrius mew — qimm cireziiiispectm mcerdos — nonpotert esse Himgim/is. Si revem esset Hui/igimis
‘corde, ossibus et imimo toto’ /mlaelmt 0CC£l.Yi071€77Z et potziit lilaere elzgere, tzmmquizm 1‘[Zl7’lg6l’I”Zt.S‘ vivere in Himgimki quiete,
mizteieiiilitei‘ in multo melioi/i sorte, cum Ext. D. Arc/oiep. A. Pizpp, qui eum t0l‘i€.S‘ quoties vocm/it, zit sit et inpoyteium eius
seeretiirius. . .”. Ungvzir, 1925. december 12.
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6:16 300 ooo magyar katolikus pasztoréciojzit (fol. 4., 1924. jfilius 11.). A nagyszornbati ad1ninisztré—
tor ellenmemoranduma a nunciushoz. Egyik f6 érve a kozos papképzés megtartésa mellett, hogy 21
magyar papoknak lelkipésztori Inunkzijukhoz sziiksége lesz a szlovzik nyelv ismeretére, hisz folya—
matos a coloni slalvi betelepiilése a magyar Vi(lél{€l{I’€ (fol. 8-9, 1924. december 13.). A nuncius ma-
géévei teszijantausch adminisztrétor érveit, és feleslegesnek tartja a magyar szen1i112’1rium fel2illit2’1—
szit, mivel a magyar uralom alatt sem Volt ilyen a szlovzikok szeimzira (fol. 11, jelentése az Alla1ntit—
kzirszighoz, I925. februér 15.).

Fasc. 13. Gebei Inunkécsi piispok beszémoloi 21 nunciushoz beiktatésérél, piispoksége elso' heteir6l, az
egyhézmegye vizitélésérol, 1924 (ff. 22)

Fasc. 14.. A Fischer-Colbrie kassai piispok elleni kormeinyzati tzimadés iratai, 1924-1925. (ff. 17). Koztiik
korményeitirat a nunciushoz, Veidirat a piispok ellen, Fischer—Colbrie tobb levele Marmaggihozm

Fasc. 19. AZ internétust nyité igloi Inagyar domonkos apziczik kiutasitzisa Csehszlovzik hatoszigok részé—
161, 1924 (ff. 7). Az iigyben Gasparri eillamtitkér inforlnéciét kért :1 nunciustol

Fasc. 20. A nuncius informziciokérése Fejér Miklos Vérgedei plébénos figyében, 21l<it6l - mivel loco
se77zz'pul7lz'co elénekelte a magyar himnuszt — a hatéségok n1egvont2ik a congrwit és kiutasitottzik (ff. 10).
A rozsnyoi ordinariétus beszzimoléja az iigyrél; Fejér Végiil a Coburg hercegektél, mint kegyurak-

I/to] Litkén kapott plébénosi javadalmat, amiben fopzisztora megeréisitette

B. 4.7.
Fasc. 1. Mattyasovszky Jénos lipt6—osadei plébeiniai adminisztrzitor elmozditéseinak iigye, 1925-1926

(ff. 46). Mattyasovszky kérvényei, etnlékeztetéii :1 nunciushoz, keresete a szepesi piispok ellen a
Rom R077ltl7l6il1OZ, a szepesi piispolc nmgyarzizlcodzisa; a nuncius étirata a Zsinati Kongregziciéhoz; az
Allamtitkzirszig sfirgonye, miszerint publikzilhato Mattyasovszky kikozositése

Fasc. 7. Torok—TlochJénos pittsburgi ortodox piispoknek a przigai magyar kirélyi kovetség ziltal l<ész1’—
tett és a nunciatfiréra megkiildott francia nyelvfi életrajza, 1925 (ff. 6)

Fasc. 16. Gebei munkécsi pijspok I925. februeir 1o—ei levele a 11u11ci11sl1oz, melyben l<is—magyarorsz2igi
Beregdarocfilia (tudniillik a kérpaitaljai mez6homol<i plébzinizié) hovatartozeisénak eldontését kéri
(ff. 3). A nuncius aitirata szerint Beregdaroc Papp Antal érsek adminsztratfirzijzihoz tartozik

Fasc. 17. Kormzinytervezet a kegyfiri jog eltorlésére, és az ezzel kapcsolatos piispoki, piispokkari véle—
mények, 1925 (ff. 115)

Fasc. 20. AZ eperjesi bazilita apécék kiutasfteiseinak iigye, I925 (ff. 24). Nyzirzidi piispok téjékoztatésa, il-
letve a nuncius jegyzékvéltzisai a praigai lciiliigyminisztériummal

B. 4.8.
Fasc. 1. A munkzicsi (és eperjesi) egylmizmegyére, f6l<ént hitéletre Vonatkozo Vegyes iratok: missziok,

lelkigyakorlatok, szeminérium élete, kiizdelem az ortodox propagandeival stl)., 1925-1926 (ff. 236).
Példaiul Gebei piispok, bazilita. szerzetesek levelei, 21 nuncius levelezése az Allamtitkérs;iggal;”3 a
piispokség alapité bullzijzinak gépelt étirata stb.

Fasc. 2. Az eperjesi egyhézmegye életére Vonatkozé iratok (ff. 78). Legnagyobb résziik 3 klérusnak
Nyérédi l<6rosi pfispok, apostoli adminisztrétorral szembeni elégedetlenségér6l szol, példéul fol.
5o-51: ,, C7‘i.s‘i.s‘ Dioeceszk‘ Epe'Ijesemis. Quczre non obediunt .s‘Lzce7”d0te.s‘ at fideles episcopo ‘ollienzgemze’? Vim
p7‘6l€t€'7”ittl at pmesem Nya’/‘tidy. Episcopus ucminz'5t.c£ nomine mcldctrizclto. Etiatm in se7m'm1'rz'0 est bellum.
Qua duvet desolzztio disciplimle ecclesiozsticde. Origiizzzlis i7lfi)7'7}Z{lti0 P.M.H.’’

1” Lésd Fz7@ele% II, miként az 5o. lmsm 7. fozsciculma esetében is.
123 Itt jegyezziik meg azt at 116111 érdektelen tényt, hogy — természetszerfileg - mindvégig meghatérozo

a nuncius—A]lamtitk:irs2ig, nunci11s—kongreg2'1ci6l< kétirzinyli iratforgalom, amire kiilon csak elvétve hivjuk fel
a figyelmet.
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Fasc. 3. A cimzetes javadalrnak adornzinyozaisa (ff. 3). A nyitrai piispbk 1925. janueir 10-61 levele a nunciushoz,
amelyben kifejti, hogy a Cfmzetes apétségokat stb. a Magyar Kirzilyszig utolsé éveiben is, és azéta is f0lya—
matosan adoményozzék a felvidékj piispékék, és benedikéljzik a kinevezetteket, ,,quz' usum Pontzfi calium
exeweilt et truce pectomli decomti smzt”; az iigyet a nuncius a Zsinati Kongregzicié elé terjesztette

B. 49.
Fasc. 1. Fischer-Colbrie Agoston kassai piispék betegségének és halzilzinak iratai, I 925 (ff. 114). Kéztiik

a piispiik levele a nunciushoz betegségérél, tovzibbzi hogy Balatonfiireden kivzinja kfirziltatni ma-
geit, és hogy a csehek a. halailzit Vérjék; Hartszir Istvén nagyprépost, éltalénos helynék tébb levele a
nunciatfiréra a piispék sfilyosbodé betegségér6l, majd elhunytzirél, tovzibbzi képtalani helynékké
Vélasztésérél és az egyhaizmegye — beleértve a magyarorszégi részeket is — korlnainyzaiszinak 2itVéte—
lér6l; szémos fljszigcikk a piispék halélérél és temetésérél

Fasc. 4. A szepességi Velkzi német hiveinek pan-asza a nunciushoz nyelvhasznzilatuk akadzilyoztatzisa
miatt, I 925 (ff. 6). Payer Géza poprzidi iigyvéd németnyelvfi beadvzinya a nunciushoz, a szepesi
piispék magyaraizkodaisa, miszerint németek ott csak nagyon kis szzimban élnek, a nunciusnak 21
piispék érveit elfogadé révid Vélasza az iigyvédnek

Fasc. 5. ,,Dz'0ceyz' a.’z' C6l5‘5‘0Uiél. l’r0vz'sz‘a della di0ce.s‘i”. Csiszérik Jézsef rozsnyéi apostoli adlninisztrétor zit-
hozatala kassai apostoli adminisztrétornak, 1925 (ff. 32, zérolt)

B. 50.
Fasc. 1. Kiilbnféle kérvények a Ritus Kongregeiciéhoz, I925 (ff. 9). Kéztijk a nuncius jfilius 25-61 levele

az Allamtitkzirséghoz, melyben teimogatja a szlovék piispékék kérését, hogy 21 loretéi liteiniéban a
Patromz Hungariae helyett Pcztromz Slowzc/ame szerepeljen. A nuncius Véleménye szerint ez a magyar
kisebbségnek ugyan nem fog tetszeni, anneil inkébb a przigai kormzinynak

Fasc. 5. Rusznzik eperjesi vikérius generzilis elleni vaidak, [1919—]1925—1926 (ff. 54)
Fasc. 7. A szlovzikiai piarista rendhézak helyzetének rendezése, I925 (ff. 38). Kéjzte a Szerzetesi Kongregzicié

tébb leirata, a szepesi piispék Vzidjai 21 piaristzik ellen, 21 podolini és rézsahegyi rendhzizak eladziszinak iratai

B. 5 I .
Fasc. IO. Papp Antal munkécsi piispijk kiutasitziszinak iigye, I925 (ff. 23). Benne a nuncius jelentése a kit0—

loncolésrél, az eillamtitkér érdeklfidése a jelentésben talzilhaté ,,mm/m milz'm7*z"’ kifejezés heitteréréil
Fasc. 12. Piispijlckari tanaicskozésok iratai, 1924—1925 (ff. 90). Tébb esetben szé esik a preigai korlnény

igényér61 a magyar kirélyi f6l<egy1iri jog megéréklésére
Fasc. 14. ErnyeiBé1a cimzetes apét, modori plébénos folyamodvzinya a nunciushoz — melyet in defectu

zzrclziepiscopi tesz (ff. 7). Kéri, hogy a mzir korzibban lemondott javadalmzibél neki jairé juttatésokat
fizessék meg. Csatolva a nagyszombati adminisztrzitor hosszas ellenirata

Fasc. 19. Részletes, latin nyelvfi leirzis a szlovzikiai [magyar] keresztényszocialista pzirtrél, I925 (ff. 14)
Fasc. 22. Jelentés arrél, hogy Pataki Jénos — 1921—1922-ben a bécsi magyar kévetség alkalmazottja — bé-

csi kutatésai alapjén a Szentszéket kompromittélé iratokat kivain publikzilni (ff. IO). Az A1lamtit—
keirség Veilasza szerint a Szentszéknek nincs félnivaléja, I 925.

Fasc. 23. Ioannes Vojtassék szepesi piispijk javaslata és érvei a szlovékiai érsekség felzillfteiseira, Nyitra
kéizponttal, I925 (ff. I5). A nuncius informéciékérése a nagyszombati adminisztrétorhoz, hogy ak-
tuélis-e ez, amikor az zillamhatérok és az egyhézmegyehatérok nem esnek egybe; az adminisztr2i-
tor vzilasza s.k., melyben ideiglenes locus apellatz'0nis—nak Besztercebényét Véli alkalmasnak, érseki
székhelynek pedig majd csakis Nagyszombatot, az esztergomi érsekek 300 éves rezideélésa és Po-
zsonyhoz Valé kézelsége miatt. Nyitra mellett csak a metédi hagyomeiny szél, mzis semmi

Fasc. 27. Paulus Goidié bazilita szerzetes kinevezése eperjesi adminisztrritorrzi, 1925-1927 (ff. II5). Benne
Nyérzidi ajénlésai, Goidié p7”0ces3u5‘ info/r77mtz'7Jma, szentelésének elhfizédésa, siirgetése: Nyzirédi, a
nu11Ciat1’1rai1'igyViV6, a Keleti Kongregeicié és az Allamtitkeirszig irat— és telegramvéltésai



238 TUSOR PETER, T(’)TH KRISZTINA

B. 52.
Fasc. 6. Munkzicsi és eperjesi egyhzizmegye, ellentétek ortodoxok és gérég-katolikusok kézétt, 1925-

1926 (ff. 65)

B. 53. A mutaté szerint nem tartalmaz magyar anyagot (Husz]2’111os feléledé’, terjedé’ kultuszzira VO-
natkozé iratok)

B. 54.
Fasc. 5. A rozsnyéi egyhézmegye anyagi helyzete, I926 (ff. I2). Fol. I0—II: Bubnich Mihzily apostoli k0r—

meinyzé Inaijus II—ei kérvénye a peipeihoz, Inelyben esztergomi javak applikeilziszit kéri: ,,...sustine0
Stznetitttti Vestmepreseces nontine etitmz Cttpituli C6lt€tl7"tlll5 Rosntzviensis et Cleri einsclenz nonzinis Dioeeeseos
nostme, nt occtlsione tlis]7d7‘titi0ni5‘ iinnzobilinin, qntte — infm confines politicos Reipnblictze Cecoslovttcc/me
sittte — éltl pemntiqumn /4i'cl.ridi0ece5int pertinent Sti‘tg0nien.ve7n, coinpetentes Ortlintt-rios ut7‘ittS(1ne Status
lienignissinze tlelegrtre et opportttntt f/tcultztte ex07*ntt7*e dignetm‘ etttenns, nt e lionis qntte Strzgoniemis Dice-
cesis, respective eizttis Arclyiepiscopns, Cttpitnlnin Arelziepiscopttle et S€77Zl7Ztl7'lZl7IZ 7‘€.S‘Z;g‘7’l(l7/'6 delzebnnt interes-
stztis in Cecoslovttce/yin ecclesitzsticis lreneficiis et institntis, 5‘ttllJZllt€7" et definitive ttdiztdictzre vttletznt et delzetznt
Cl7‘C1t77Z5‘ftl7ltll5‘ et exigentiis C077Z77Ze7’l.S‘Zt7/‘tlttlf pottiones‘ ti) Setli Episcopttli Rosntzviensi Z7) Cttpitnlo Cttt/rretlmli
Rosnttviensi c) Seininnrio episcopttli Rosnttvitte cl) Fundo s.d. K0/attrynno pm etttlem Di0ecesi”; megel6z6en
pontos térténeti és adatolt kimutateisokz Conditio fin/tncittlis Cttpitnli C/ttla. Rosnitznensis; De conditione
lieneficii Seclis Episcopztlis R05nttviemi5,' De fnnzltttione Koliziryttizzt nntnipnltttrt pet Wn. Arc/ai—Cztpitztln7n
Strigonii; De conditianefintzncitzli Senzinttrii episcopttlis Rosntzvien.

Fasc. 7. X1. Pius Méria-ikont adomzinyoz 21 n1unkécsibazi1it2iknak, 1926 (ff. 31). Nagyrészt a kép hiteles-
ségének és P. Polykarpo Bulyk ziltal szervezett széllitészinak hivatalos iratai, tovzibbzi Gebei piispbk
jlilius 6—ai kfjszfjnéilevele a nunciushoz: ,,Sicnti pttrvnli intttre cttrissiintt orlntti nescittnt ttcqniescere, seal
continua lngent, plomnt, inqnieto C07‘£l€ nliiqtte qnzternnt (l7}ZlSSll7}Z inrttrem Sllllm ttmttliiletn, it/t et ficleles
nostri — post L‘7"Zt€7’ltZt77Z I.’ I et ditmrnz/nn bellnin — to ttlllte‘7' derelictis otplamzis semet sentielinnt et qnidenz idea,
qntt tlilectissiimmz locum S. 1176']/‘eg7"Z-7161292-07/113‘l\4é7‘ltl-P565 ttiiiiseimtt, liinitilnts scilicet mntntis et M.—P6cs nnnc
in Hmzgtmn est”, et cum M. l)6(,‘.S‘ fitleles nost/ri tnnisemnt, et ,,Refngin7n peccntomtnz et C07’l.S‘0ltlL‘7"lC€77l
ttfi‘lictorn7n”, clilectissi7nmn Tlzttnintttnrgttin imttginein lV[tlt'I”l.S‘ Divintte Gmtitte. Et ecce! ,,Z7enea,’ictns Dens
totins consoltttionis, qni C07lS0l(ltll7” nos in omni trilaztlzttioize nostm, ztt poxsimns et ipsi C07’lS0l(l7'l eos, qni in
omni pressnm snnt”, misit nobis ttlitlm 7"€U€7"tl (,‘06l6.S‘t877l consoltltianem.’ Accepiinm nzeliomm tempomm
coeleste ttnypicinin Sttnctissimi Patti/‘is pi'eti05issi7nttn2 ptlt€7'7’l1t77Z cloinnin: vetmttnn Iconent B. Mtl7”ld6 V,
ttznqnnin coelestein reconzpenstttionein pro niitism fl9dZt77’ttltZt7'gd inztzgine Mtztris nmnbilis. . .”

Fasc. x4. Oreskafilitt eitcsatolésa a munkécsi egyhzizmegyétél az eperjesibe, I926 (ff. 12). Benne Hartsér
Istvzin kassai Vikzirius informziciéja, amelyben kifejti, hogy a Laborc gyakran lehetetlenné teszi az
érintkezést 3 Munkécs megyei paréchizival

Fasc. I6. Magyar papok kiutasitzisa; magyar adminisztrat1’1ra Vagy Vikariétus feléllftésa, I926 (ff. 37).
Benne Halész Vendel nagyszombati Vikairius a nunciushoz Palkovich Viktor gutai, Mérczy Jézsef
,,Velky meder”—i, és Sz6ke Kézmér csicséi plébénos kiutasitésérél; a nagyszombati apostoli admi-
nisztrzitor tijbbszijri és hosszas Védekezései a magyarellenesség Vzidjzival szemben; 21 prégai III. kir.
kijvetség zitiratai; éllamtitkzirségi leiratok az iigyben. Jantausch apostoli korményzé egy admi-
nisztrétor kinevezésétfil elzzirkézik, egy vikériusétél 116111, a preigai nunciatlira ugyanakkor az
egyhézmegyehatérok Végleges rendezéséig nem tartja aktuélisnak a kérdést

Fasc. 17. Plébéniék étcsatolésa a szepesi egyhzizmegyébél a krakkéiba, x926 (ff. 12). A varséi nunciatfira
eitirata, a krakkéi és szepesi ffipésztorok iratvéltzisa. A Pzirizs kérnyéki békeszerzfidések nyomén
Lengyelorszeighoz keriilt magyar teriiletek egyhzizjogi helyzetét az I925. évi Vix tlnnt Polonitte
nnittts kezdetfi bulla rendezte, és csatolt el 19 plébzinizit — kéjztiikjablonkeit — Szepestffl . A rendeIke—
zés I6 papot érintett, 6k szintén Krakkéhoz keriiltelc, példziul Karolus Macha, Ferdinandus
Machay, Michael Nyulzisz, Franciscus Uray.
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Fasc. 20. Breznzik Szindor udvardi kziplein beadvainya plébzinosa, Siposs Antal ellen 21 Sacm Rom Roma-
mihoz, illetve a Zsinati Kongregéciéhoz (ff. 11). Erdekesebb irat Halzisz Vendel hosszfi és kedVez6t—
len Véleménye Breznékrél — kérkedés nemesi szérlnazziszival, n6iigyek, Vilégias életvitel, plébzinos
fenyegetése; illetve Antori Arata nunciatfirai iigyvivé’ vélasza, melyben tudatja, iigye a helyi
ordinariatusra tartozik, és felszélitja, maradjon nyugton: ,,R0g0 potius, ut tm7zqm'llus 77161726615‘ et in
cum amimm/‘um lctbo7'e.v”

B. 5 5.
Fasc. 14. Novzik Volt eperjesi gérég katolikus piispék nyugdfjzinak iigye, 1926-1927 (ff. 6). A budapesti

nunciatfira november 25—ei aitirata, arnely kéizli, hogy Novzik Végre hajlandé Volt bekéltézni a
szervitékhoz, hogy a Inagyar kormény szerint a Csehszlovék korlnény kételes ny'ugd1'j2irél g0nd0s—
kodni, bzir egyel6re havi 4 millié korona segélyt kiutaltak; Gasparri éllanltitkzir 1927. januér 24-ei
levele, melyben a nuncius véleményét kéri, Vajon fe1lépjer1ek—e 21 az iigyben a przigai kormzinynzil.

II.
DOKUMENTUMOK

I .

fiiszé, 1922. fel77/‘mi? 15.
Ta/«tics Mmy/9e’7‘t jciszéi prépost Micam pwigozi 7m7/tcim/yoz

Takécs Menyhért a jziszévziri premontrei rend részbeni elnyomésa és az (iket ért zaklateis miatt for-
dul a nunciushoz, amelynek értelmi szerzfjje Carolus Medvecky, a pozsonyi minisztériumban az egyhézi
iigyek referense.
Se] 3 csehszlovék terijletrfil. Nem elégedett meg 3 nagyhirfi iskolék elragadziszival és a katolikus konviktus
111egsz1'intetésével Kassa és Rozsnyé Véroséban, heirom alkalommal is biztosokat kiildétt, hogy e1ragad—
jzik a rend éltal rnair nyolcszaiz éve birt javakat. Azzal is v2’1d0lt2ik 6ket, hogy a szlovék fiatalszigot 11yelv1'ikt6l
és nemzetiségiiktéil megfosztjék, ami persze nem Volt igaz, hiszen szlovékok nem is jérnak 21 premontrei is-
kolékba, ez mégis elég jogcimet adott az iildéjzésiikre. Most arra akarjzik kényszeriteni azokat a rendtag0—
kat, akik nem csehszlovék teriileten sziilettek, hogy hagyjék 61 a jészévziri Keresztelé’ Szent Jénos egyhzizat,
amelynek a szolgzilatéra Vannak felszentelve, s amelyt6l igy elvzilaszthatatlanok. Erre mér hérom éve t('jr-
tént kisérlet, sikerteleniil. Medvecky pair nappal korébban jzirt Kassén 21 miniszter kfséretében, amikor is :12
egyik V2'1r0sitisztVisel6 beidéztette a kassai hziz 51 éves eléljziréjzit, aki mzir 30 éve Iakik a Vzirosban, és kézélte
Vele, hogy hérom mésik rendtérseival egyiitt cl kell hagynia az orszégot. Ezért a jziszéi prépost kéri a
nunciust, hogy a prégai kornlénynél, vagy ha sziikséges a lcéztzirsaszigi elnéjknél Vegye Védelmébe a pre-
montreiek iigyét. A jészévéri konvent — annyi igazszigtalansiig utiin, ha a helyzet nem Véltozik — kész
Medveckyt 21 Ram Romzmrz elé idézni, noha az ilyen, egyhéziak kéizéitti pereskedéstéil idéig Visszarettent.

(ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 28, fasc. 1, fol. 2172-2272 — dazctylogr.)

Nr. 69/1922
Excellentissime et Reverendissime Domine Archipraesul,

Nuntius [I] Apostolicel
Assidua et immerita Vexatio et partialis suppressio Ordinis Praemonstratensis

de Castro Jasov, quae auctore D. Carolo Medveczky — sacerd0te—referente rerum
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ecclesiasticarum in ministerio Bratislavae indesinenter quasi effrenata rabie im-
pune grassatur, e0 me impulit, ut Excellentiae Vestrae molestus essem et auxi-
liurn Vestrum implorarem.

Infestus hic Vir et sacerdotalis dignitatis nostrae immemor iam anno 1919
imrninebat Ordini Praernonstratensi exiturn et canonicis regularibus suis exili—
urn e territorio Tschechoslovaco. In hoc operatur nunc quoque. Non Contentus
scholarum celeberrimarum ereptione et convictus Catholici suppressione in
civitatibus Kosice et Roznava, tribus Vicibus commissarios misit ad auferendum
beneficium Ecclesiasticum, quo S. Ordo iam ab octingentis annis pollet. Turpes
Calumnias finxit cum quibusdam perversis hominibus, ac si ordo aliquando iu-
Ventutern Slovacam infesto anirno in scholis suis tractavisset, lingua materna et
nationalitate spoliavisset, ille inquam Ordo, qui in scholis suis Hungarici ser-
monis nunquam cum iuventute Slovaca ad adendum habuit. Calumniatus est
audacter, ut titulum habeat sufficientem ad persequendum Ordinem.

Nunc totus in e0 est, ut sacerdotes Ordinis non in territorio Tseh0—s10vac0
natos, licet ad titulurn Ecclesiae S. Ioannis Baptistae de castro Jasov ordinati et
ab hac Ecclesia inseparabiles sint, hoc territoriurn relinquere et e proprio
domicilio emigrare cogat. Tale quid iam ante tres annos probavit, sed non illi
successit cum ipsi viri magistratuales hoe experimentum iniuriosum et ille-
galem iudicaverint.

Ante aliquot dies factum est, dum D. Medveczky in comitatu Domini ministri
de Bratislava in civitate Kosica moraretur, ut superior domus Praemonstratensis
honestissimus et doctissimus Vir, 51 annos natus, qui ab adolescentia in civitate
Kosice habitat, et iam ante annos 30 in ordinem ingressus est, ad quandam per-
sonam magistratualem eitaretur, ubi certior factus est se cum aliis tribus canonicis
regularibus civitatem et domicilium in Tsehoslovakia non habere.

Haec iniuriosa declaratio, in qua atrocitatern Domini Medveczky vix igno-
rarem, omnium animos movit, qua ex causa meum esse duxi Excellentiam Ves-
tram suppliciter rogare, ut ad domicilium Ecclesiasticum defendendum apud
gubernium Pragense, Vel si opus sit, apud ipsum Dominum reipublicae praesi-
dem benevolentissime intervenire Iibeat.

Non dubito, quin attentate iniuria per Vestram optatam interventionem
subito reparanda sit. Agitur enim de Ecclesiae libertate et de titulo s. ordinatio-
nis graviter laeso.

Liceat rnihi ex indulgentia Vestra etiam alium procedendi modum humiliter
proponerez Opportuum ex mea sententia duxerim, si Excellentia Vestra Dominum
Medveczky per litteras admonere vellet, ut ordinem Praemonstratensem iniuriose
tractare desinat, dum canonici huius Ordinis legibus reipublicae accuratissirne ob-
temperent et nullo Vel minimo puncto iuste recriminari possint. Conventus enim
Jasoviensis post tantas iniurias toleratas paratus est Dominum Carolum Medveczky
corarn altissirno tribunali ,,Rotae Romanae” in iudicium Vocare, ut causa eius vi
Canonum Ecclesiasticorum secundum Veritatem et iustitiam iudicetur.
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Hunc monstruosum processum — inter Ecclesiasticos — hucusque abhor-
rui, sed si nullum detur Ordinis salvandi remedium cum optima conscientia
incipiam.

Spero fore, ut admonitione facta resipiscat et Ordo optata tranquillitate fruatur.
Cum maxima reverentia et optima fiducia precor iterum Excellentiam

Vestram ut afflicto Ordini sapientissimo consilio succurrere dignetur.
Profundo honore et singulari cum cultu existo
Excellentiae Vestrae
Jasov, die 15. Februrarii anno Domini 1922.

Addictissimus famulus
[mp]

Dr. Melchior Takécs
Praelatus Jasoviensis
et Vicarius generalis

Excellentissimo et Reverendissimo Domino
Dr—i Clementi Micara archiepiscopo, Nuntio Apostolico, Praha

2 .

fziszo’, I924. mcijus 27.
T61/€tiC.S‘ Meny/aért jciszéi plrépost Micam pmigai nuncius/yoz

A premontrei rendet éro’ igazsaigtalanszigok, sérelmelc lcoziil a prépost csak egyet emel lci levelében.
Hat premontrei kanonoknak elvették a tartozkodési engedélyét e's eillainpolgzirszigét. Mind :1 jészoi
Kereszteléi Szent Jzinos monostor szolgzilateira Vannak szentelve. Eléisorolja e kanonokok neveit (Kiss
Kolozs, Hermann Egyed stb.), Végzettségét, illetve beoszteisét. A fogadalmuk ehhez az egyhzizhoz
koti (Sket, igy nem tartozhatnak meis monostorhoz, sem nem inkorporélodhatnalc meishové. Ma-
gyarorszégon a jeiszovéri premontreieknek nincsen rendliziza, aliové 21 magyar nemzetiségfi l<anono—
kokat zit lehetne helyezni. AZ, hogy sorsuk a koztzirsaszigban maradni Vagy onnan elkoltozni, a haté—
szigok tetszésén mfilik. Ha ezeknek a kanonokoknak el kellene hagyniuk a kolostort, akkor az egész
hittudoményi intézet megszfi nne,ahol négyen is tanftanak lcoziiliilc. Arra kéri tehét a nunciust leve-

lében, hogy diploniéciai Iiton jzirjon kozben érdekiikben.
(ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 44, fasc. 9, fol. 21'—3v — dzlctylogr.)

Nr. 241124
I.N.D.

Excellentissime et Reverendissime Domine Archipraesul,
Nuntius Apostolicel

Tantum abest, quin assiduis querelis meis Excellentiae Vestrae molestus
esse Velim, ut potius meum esse existimem omnes Vexationes et iniurias poli-
ticas, quibus cum conventualibus meis Praemonstratensibus expositus sim,
tacitus tolerare bene sciens Sanctam Sedem Apostolicam de hac re tris—

124 Alellette talélhato a nunciatfira iktatopecsétje.
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tissima optime informatam esse, nec denegare auxilium minimis filiis suis
immerito dolore afflictis. Unicam tantum rem humiliter significare au-
deo, quae silentio praetermitti nequit: domicilium et ius civilex sex sacer-
dotibus ad Canoniam Iasoviensem pertinentibus denegatum esse. Hi sunt
nominatim sequentes:

Claudius Kiss supprior et professor historiae Ecclesiesticae
Desiderius Majtényi SS. Theologiae doctor
Aegidius Hermann SS. Theologiae doctor
Leodegarius Vidakovich SS. Theologiae licentiatus
Guillelmus Bacsé professor pro scholis mediis approbatus et
Carolus Balyi conventualis rigorosans

Omnes hi canonici Ordinis Praemonstratensis ad titulum Ecclesiae S. loan-
nis Baptistae de monasterio Jasov ordinati sunt Votoque ,,stabilitatis in loco”
adstricti nulli alii monasterio adscribi, Vel incorporari possunt eo minus, quod
Canonia Jasoviensis in Hungariae nullam domum religiosam habeat, quo prae—
fati sacerdotes nationalitate Hungari disponi possint. Sors illorum in republica
manendi, Vel inde emigrandi a libidine magistratuum dependet, qui universum
Ordinem Iasoviensem quasi suspectum tractant falsum perfidumque crimen
semel fictum et centies refutatum incredibili pertinacia servant, ut post scholas
direptas ansam habeant beneficium exspoliandi totamque sodalitatem suppri—
mendi.

Si hi Viri religiosi, quorum nomina supra dedi, monasterium relinquere
debuerint, totum institutum Theologicum cessabit, in quo quattuor ex illis
professorum munere funguntur. Hoe maximum periculum est, quod toti Can-
oniae imminet.

In his angustiis supplex oro Excellentiam Vestram, dignetur Via diplomatica
benigne intervenire, ut horum sacerdotum saltem domicilium Ecclesiasticum
et titulus Ordinationis in respectu habeatur, dum iure politico exercendo pri-
Vati civitatem non habeant.

Gratiis et favoribus Excellentiae Vestrae commendatus summa reverentia
et singulari cum cultu persisto

Humillimus in Christo famulus
[m.p.]

Dr. Melchior Takacs
Abbas, Praelatus

Iasoviae, die 27. Maii 1924..

Ad Excellentissimam Nuntiaturam Apostolicam Praha (Archiepiscopatus)
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3 .

I Kzzsm, I924. december I0.
Fist/967‘-Collyrie Agoston kzzsmi p7Lispb7e Marmdggi pwigozi nunicus/902

Megkoszoni a nunciusnak, hogy ismertette Vele a a kassai egyhazmegyérol szélé pragai Vadakat (Me-
moire sur l’évéc/Jé de Kosice Ezek egy helyi, szenzaciéhajhzisz fijszig korabbi pontatlan megallapitasain
alapulnak. Az eltavolftasara iranyulo e136 kfsérlet 1920/1921 telén volt, legalabbis, ahogy kés6bb ezt
Mons. Blahatol és Mons. Cerrettit6l megtudta, illetve l<és6bb Dott. Kroftatol és Bene§t6l. Utobbinak
mar kifejtette, hogy ha a kassai egyhazmegye papjai és hivei nem is lelkesednek eléggé az
nyekért, a piispok feladata. nem az, hogy zaklassa o'ket, hanem hogy segitse a lass1'1 atmenetet a konsZo—
lidacié felé. Ami egy ember életében 6 honap, egy nemzet életében akar 30 év, egy emberolto’ is lehet.
A mentalitzisbeli Valtozas a magyar értelmiség eltavolitasa utan lassan megfigyelheté’. 1922-ben meg
énekelték a szertartasok utan a hivek a Inagyar himnuszt, majd attél az id6t6l kezdve mar nem. Mar
magyar oltozetet is alig lehet latni. I92I—ben kziptalanja, tudta nélkiil a Szentatyahoz peticiot intézett,
és Kassan tartasat kérte. Az egyhazmegye szlovak re’szér()’l szinte az osszes pap alziirta, koriilbeliil 230
all mellette, és talan 2 ellene.
nék, ugyanez lenne az eredmény, igaz, a kormany ezt Inindenképp ellene fordftana. Ugyanakkor az
aranyszamok magukért beszélnek: amikor Micara Kassara érkezett, az egész Vziros felsorakozott a fo-
gadasara. A Vasfi tallomastol a piispoki palotaig korijlbeliil tizenotezer ,,Eljen”, szaz olasz ,,EVViVa”, ot-

Ven szlovak és Cseh ,,SlaVa” hangzott.

(ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 4.6, fasc. 14. [Nota del Governo sulla Condotta politica di
Mgr. Fischer Colbrie], fol. 7r—8v — dctctylogr.)

Eccellenza reverendissimal

Ringraziando umilissimamente Vostra Eccellenza della Communicazione
fattami della ,,Memoire sur l’éveChé de Kosice” mi faCCio premura di aggiun-
gere qui delle note e riflessioni quanto al testo della Memoria.

Le accuse sono delle asserzioni inesatte d’un giornale ostile e senza tatto,
,,sensazioni giornalistiche” cercanti di dire qualche cosa interessante e di acquis-
tarsi meriti patriotici in salvanda republica. Le autorita locali non hanno fatto
altro, Che transscrivere a Praga le Vecchie notizie del giornale locale.

Quanto al merito della Causa mi sia permesso di rammentare, Che il primo
saggio di amovermi da Cassovia E: stato fatto nell’inVerno 1920/21, Come l’ho
saputo successivamente da Mons. Blaha e Mons. Cerretti, pifi tardi dai Sig. Dott.
Krofta e Benes. Allora dissi al Sig. Benes, Che se i preti ed i fedeli della diocesi di
Cassovia non sono ancora abbastanza entusiasmati per lo stato nuovo delle Cose, il
mio dovere non pub essere di oppormi direttamente, ma di aiutare un transito
lento Verso la nuova Consolidazione. Se uno stato ed una nazione ha la Confidenza
del suo avvenire, deve sapere aspettare: Cio Che nella Vita di un individuo sono sei
mesi, nella Vita di una nazione sono trenta anni ossia una generazione.

In senso di questo Cambiamento delle mentalita C’ un progresso. Una grande
parte della intelligenza magiara E: stata Cacciata via ed il popolo si avvezza a
tutto. Nell’anno 1922 i fedeli Cantavano ancora dopo le funzioni l’inno unghe—
rese. Da questo tempo, quanto lo so, non lo fanno piii. Anche vestiti ungheresi
appena si Vedono. Tempus omnia sanat.
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Ne1l’anno 1921 il mio Capitolo — senza il mio sapere — ha diretto al SS. Padre
una umilissima petizione per la mia ritenzione a Cassovia. Questa petizione e
stata sottoscritta da tutti i sacerdoti della parte Slovacca della diocesi, eccetto
forse 3 ai quali essa non era Communicata.
non avrebbero sottoscritto. Ma sarebbero due Contro incirca 230.

10 non sono amico di tali plebisciti del Clero Circa il suo Vescovo. Se pure si
facesse adesso un passo simile, Credo Che i1 risultato sarebbe quasi 10 stesso. Ma
dinnanzi al governo questo Sarebbe una accusa di piiiz Si direbbe, ecco l’influss0
infausto del Vescovo magyarol Percib non ho fatto nissuna riflessione sul punto
Che una parte del Clero e popolo non sono Contenti di me. Se dico, Che non sono
Contenti, allora ,,quem mala plebs odit...” Se diC0 Che sono Contenti, tanto
peggio, C’e il argomento per 1’inf1usso magyaro.

Quando Mons. Micara era a Cassovia, quasi tutta la Citta era in piedi. Dalia
stazione ferroviaria fino al palazzo Vescovile abbiamo sentito forse quindici mila
Eljen in magyaro, una Centinaia di Evviva in italiano, appena Cinquanta Slava in
s10VaCC0 e CeCC0. Allora mi disse Monsignore Micara: ,,Ved0 Che Lei non pub
fare altrimenti a Cassovia.”

Ringraziando ancora una Volta Vostra Eccellenza della Sua preziosa Com-
municazione ed augurando festa felici benedette, mi fermo COI1 espressione del
profondissimo rispetto. Cassovia, Ii 10 die. 1924..

Di Vostra Eccellenza ReV.m3
L’umi1issim0 e deV.m0 servitore

[m.p.] Agostino Fischer-Colbrie
Vescovo di Cassovia

4.

I Kama, I925. jcmmir I3.
Fiscgyer-Collarie Agoston kclsmi pz'i5p(°)'/e Mcl7*77¢ozggi pwigzzi mmicus/7oz

Kifejti, hogy a Ceské Slavohan, Igor Hruéovsky tollabél megjelent Cikkben szerepléi Vad, mely szerint
I906—ban megtiltotta az egész egyhzizmegyében a sziovak nyelvfi prédikaciét, meré’ ragalom. Elfidje,
Bubics Zsigmond adott ki 21 millenniumra egy tfilzé kérievelet, de a gyakorlatban soha nem alkalmaztak e
rendeletet, s6t a piispéjk tudtaval minden Vasarnap és iinnepnap a szlovak prédikaciék folytatédtak a szé-
kesegyhazban. Té'1e, aki I905—ben érkezett az egyhazmegyébe, tavol allt a szlovak prédikaciék akad2i1yoza—
sa, s6t 6 maga I905—ben 20—at, I9o6—ban 3o—at mondott. A kassai Csehek tiitakozast szerveznek a paszt0rle—
Ve’1 ellen, Viszont a szlovakok, magyarok és németek gyfilélete a ,,felszabad1’t(’)” Csehek ellen nagyobb, mint
a katolikus ellenes érzelmeik. A kommunistak id6szer1’itlen11el< tartjak és a szocialdemokratak sem akarnak
Veliik kézésséget Vailalni, az agrzirius part pedig attéi tart, hogy ezzel elveszitenék tamogatéik nagy részét.

(ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 46, fasc. 14, fol. I3’I”‘U — dztctylogv/:)

Eccellenza Reverendissimal
Ho letto in questi gironi nel Pragai Magyar Hirlap, Che 1’egregio gentil-

uomo del Sig. Ministro Beneé, il deputato Igor Hruéovsky, ha scritto un arti-
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Colo nel giornale dello stesso Sig. Beneé, nello éeské Slovo, sui peccati del
Vaticano. U11 tale peccato sono io, scrive H., chi ho dimesso ancora nell’anno
I906 un mandate, nel quale proibisco in tutta la diocesi ogni predica slovacca.
Questa asserzione e una bugia impudentissima.

I1 mio predecessore Mons. Sigismondo Bubics ha publicato nel giubileo millen-
nario della Ungheria, 1896, una lettera pastorale esaggerata: ma questa mai non
era effettuata. Anche sotto gli occhi di Mons. Bubics, nella Cattedrale, si con-
tinuava ogni domenica e festa la predica slovacca. Ed i0, arrivato ne1l’anno 1905
nella diocesi, ero tanto lontano da impedire Ie prediche slovacche, ch’i0 stesso
ho detto nell’ann0 1905 Venti e nelI’ann0 incriminato I906 trenta prediche
slovacche.

E sempre un guadagno per la Chiesa ed i suoi organi, se gli avversarii sono
stupidi: noi Ci troviamo in tali felici circostanze.

Gli Czechi ai Cassovia Vogliono fare una manifestazione contro la lettera pas-
torale. Ma la cosa non vuole andare, come pare. L’0di0 di tutta la popolazione
indigena slovacca, magiara e tedesca contro gli liberatori czechi é forse pi1‘1 grande
Che gli sentimenti anticattolici. I communisti dissero subito, che non prendono
parte, perché trovano la cosa adesso inopportuna. Come so neanche gli socialisti
indigeni Vogliono aver causa commune cogli Czechi. I1 partito agrario teme di
perdere una grands parte dei suoi aderenti con tali sciocchezze. E Se gli Czechi
osano di fare una dimostrazione nelle strade, noi possiamo fare una altra con dieci
Volte tante gente.

H0 creduto il mio dovere di portare queste cose alla alta notizia di Vostra Ec-
cellenza.

Raccomandato divotamente alla benevolenza tante Volte provata mi fermo
con espressione del pifi profondo rispetto.

Cassovia, Ii 13 gennaio 1925.
Di Vostra Eccellenza Rev.m3

L’umiIissim0 e deV.m0 servitore
[m.p.]

Agostino Fischer-Colbrie
Vescovo di Cass0Via”5

[m.oz.]
Questa lettera ha dato gli elementi per una smentita apparsa sue ,,Cech” + F.M.”6

125 A forreisszévegekben eléifordulé fontosabb réviditéselc ‘D’: Dominus; ‘D122’: Dacron’; ‘Mom’: Monsz'gn0r;
‘Rev.mo/xi: Reve7"eml7's.cim0/cl ; ‘S1g.’: Szgizor; ‘Dev.mo’: devotissimo; ‘Ill.m0’: z'llzzst7'im'm0; ‘S. ’: Szmto/zl; ‘S. V’: Sg'g7107"z'z1
Wmtm.

126 A nuncius 3.1:. megjegyzése, sic.’
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5 .
Rémzz, I925. Wzvircius 25.

A Szev/zetesi Kongregzicié Mawmzggi pwigozi numcus/702
A piaristéknak a Cseh provincia mellett Csehszlovzikiaban meg nyolc hazuk van, amelyek rnég a ma-
gyar rendtartonizinyhoz tartoznak, an1eIyb6l négyet magyar atyzik Iaknak, osszesen 16-an, mind
ido'sek és betegek, négyet pedig szentszéki engedéllyel bérbe adtak, a leginkabb tetter6s szerzetesek
pedig a magyar fennhatosag megszfinését kovetfien Magyarorszagra Vonultak Vissza. AZ 1'1j hatarok
rniatt a piaristak elhataroztak e nyolc rendhzizbél egy szlovzikiai semz'—provi7/zcia felallitasat. A cseh-
szlovak szentszéki kovet tobbszor kijelentette az Allanltitkzirszignak és a Konzisztorialis Kongre-
gacionak, hogy kormanya szalnara nem ez lenne a kedVez6 megoldas, hanem az, hogy a nyolc
rendhaz a csehhel egy rendtartomanyt alkosson. A rend Viszont ezzel nern ért egyet, az atyak Ma-
gyarorszagra tavoznanak, és igy tartani lehetne az firesen maradt hazak elkobzaszitol az allarn re-

szér6l. A papa ezért Marmaggi nuncius véleményét és alkalmas inforniaciéit kéri ez iigyben.
(ASV Arch. Nunz. Cecoslovacchia, busta 50, fasc. 7, fol. 21*—3v — daczj/l0g7c)‘27

Segreteria della Sacra Congregazione dei Religiosim‘
N. 5107/24129
Roma, 2 Marzo 1925.

Illmo e R€V.mO signore
La 8. V. ReV.m3 Conosce Che oltre la Provincia Boema propriamente detta, i Pa-

dri delle Scuole Pie hanno nella Cecoslovacchia altre otto Case appartenenti
ancora alla Provincia Ungarica, delle quali quattro abitate da soggetti ungheresi
in numero di 16 Padri, quasi tutti Vecchi ed infermi, e quattro Cedute a pigione
Col permesso della S. Sede, essendo stati ritirati in Ungheria i soggetti pin Validi
dopo Che il territorio Slovacco fu sottratto al1’Ungheria.

Date Ie nuove Condizioni politiche, si era deciso di romare Colle dette otto Case
una Semi-proVinCia Slovacca. Ma il Ministro della Repubblica CeCosloVaCCa
presso la S. Sede, ha Con reiterate insistenze presso la Segreteria di Stato e presso
questa S. Congregazione, opposto da parte del suo Governo gravi difficolta alla
detta soluzione, dichiarando Che tale provvedimento sarebbe Considerato dal
suo Governo Come poco amichevole, e domandando Che le otto Case delle
Slovacchia siano incorporate in una sola Provincia Con quelle della Boemia.
A tale soluzione non E: favorevole 1’ordine, prevedendo tra l’altro Che i sedici
Padri Ungheresi attauhnente rimasti, piuttosto Che accettare Pincorporazione
alla Provincia Boema, si ritirerebbero in Ungheria, lasciando Vuote le Case, ed
esponendole al rischio di essere prima o poi confiscate, tanto pin Che una Iegge
parrebbe rendere Verosimile tale pericolo.

Stando Cosi le Cose, Sua Santita, alla quale fu i1 tutto riferito, Volle Che fosse
domandato in proposito il parere della S. V., Colle opportune informazioni sul

127 Ofl icz flSammie Sedis’ megjelolésfi Vfzjeles papiron.
128 Voros szinnel nyomott, papai Cimerrel diszitett fejléc.
129 A nunciatfira iktato pecsétjévelz prot. 11 530. arriv. 4..III.25. Posizione 263.
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case. Nel rivolgerle tale preghiera, colgo Poccasione per rinnovarle i miei
rispettosi ossequi, coi quali mi confermo

Della S. V. ReV.m3
[m.p.] D€V.mO

Camillo Card. Laurenti
Prefetto

Mauro dei Benedettini
segretario

[f0l. 271]
Il1.m0 e ReV.m0 Mons. F. Marmaggi nunzio Ap. nella CeC0sI0Vacchia‘3°

111.
A BUKARESTI ES 41 BELGRADI

NUNCIATURAISI

BUKARESTI NUNCIATURA (1 920-1 93 3-193 6)T32

A bukaresti nunciatfira felzillitziséra 192o—ba11 keriilt S01‘, e156 nunciusa Fran-
cesco Marmaggi Volt, aki kezdetben a bukaresti érsek palotzijziban mlikijdijtt.

E163 probléma Volt 21 megszerzett teriiletek integrziciéja, kiilénéjsen az erdé—
Iyi romén-magyar ellentétek. A Vatikén az zillamnak nem tetszé’ egyhézi sze-
mélyek eltévolitéséra kényszeriilt, és Marmagginak is tzivoznia kellett Bul<a-
restb61, mivel kapcsolatot tartott fenn az ellenzékkel.

Helyére Angelo Maria Dolci keriilt, akit 1923. mzijus 30-in nevezett ki 21
pzipa és 1923. augusztus 23—2in érkezett meg székhelyére, ahol palotét V2is2’1—
rolt. A nunciatfira 212 6 irainyitzisa alatt intézményesiilt. Megbizatésénak
Vége 1933. ét Valerio Valeri kévette 1933-1936 kéjzétt, majd Cassulo Andrea
1936—té1. A nunciat1'11‘a itt is 1950—ig mfikbdétt.

Jelentfisebb események: 1930. jfinius 5: solleflmi conventione (vigore dug.) Te-
mesvziri piispéikség létesitése, Vérad és Szatmzir egyesitése aeque et principaliter.
1932-ben Veiltozatlan hatzirokkal az erdélyi piispékség nevét gyuiafehérvzirira

13° E pair, illusztréciénak szént dokumentumot alapvetéien sajét heiyesfrzisukkal, kézpontozésukkal h0z-
zuk, és csak helyenként igazitottunk rajtuk.

13‘ A magyar szempontbél érdekes iigyekre Vonatkozé példzikkal.
132 A nunciusok hivatalviselésének kijzelebbi adatai: Fmncesco /\/Imvmgi. Kinevezésez 1920. szeptember 1.

Megbizatésénak Vége: 1923. msijus 30. — csehszlovék apostoli nuncius; Angelo Mm/in Dolci. Kinevezésez 1923. mai-
jus 30. Megbizatzisénak Vége: 1933. mzijus 13. - biboros lett; Valeria I/calm’. Kinevezésez 1933. zipriijs 3. Megbizat2is2i-
nak Vége: 1936. jfmjus 3. - francia apostoli nuncius; Aizdrea C6l.S‘.S‘Zl10. Kinevezése: 1936. jrinius I4. Megbizatésénak
Vége: 1947. jfinius 3. - térék apostoli delegaitus.
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médositottzik. Valamint ide sorolhaték még a g0r0g katolikus egyhzizmegyék
médositésai.

Mumté (51
Arc/Jivio della nunziatum czpostolica in Romcmicz (1920-1933), a cum di Maria

Elisabeta Vendemia, Citté del Vaticano, Settembre 2008. Buste 1-41C, fasc.
1-212 (+ I-VIII) (ASV Sala dei Indici, 12435;).

A mutaté 1-105 0ldaIai‘33 tartalmazzzik a modern rendezés leireiszit. A leVélt2’1-
rat nem rendezték zit, csak laustaikba tették, a meglévé’ posizione/sezione rendezés
szerint. Marmagginél (Dolci 1923. évi, részleges irataival egyfitt) példéulz

Posizione I: Nunzio e Nunziatura
Posizione II: Santo Padre e Santa Sede
Posizione III: Casa Reale — Politica intern-a ed estera — C0rp0 Diplomatico
Posizione IV: Dioecesi — Amministrazioni apsotoliche
Sezione II: Szatmér, III: Nagyvérad; IV: Erdély
Posizione V: Fedeli di rito armeno e di rito ruteno
Posizione VI: Assistenza religiosa agli italiani
Posizine VII: Congregazioni religiose maschili e femminili
Posizione VIIII: Condizione Russia
Posizione IX: Prigionieri e dispersi italiani
Posizione X: C0nc0rdat0
Posizione XI: Questioni generali
Posizione XII: Chiesa Ortodossa
Posizione XIII: Varie

Az anyag ebben a fenti felosztésban keriilt dobozokba: b. 1-13, fasc. 1-37.
Marmaggi (1920-1923) és Dolci (1923). A tébbi nunciusnzil ugyanigy: Dolci
(1923-1933), bust. 14-41, fasc. 38-212. A bust. 41A-C (fasc. I-VIII) Dolci t0-
rékorszzigi apostoli delegziciéjzinak iratait tartalmazza (1914-1918)‘34

Mutmto’ (b):
Arcbivio della mmzzkztum apostoliwz in Romania (1933-1936), a cum di Antonio

Maria Socciarelli, Cittfi del Vaticano, Febbraio 2009. Bust. 42-53 (fasc. 213-
263) (ASV Sala dei Indici, 124319)

Teljes egészében Valerio Valeri nunciatfirzijénak iratait tartalmazza (1933-
1936), révid térténeti beVezet6Vel, névmutaté és egyéb segédlet nélkiil.

Mindkét mutatéban V6105 szedéssel jelzik, ha 212 adott fizsciculus részben,
Vagy egészben z2’1r0lt.‘35 Sokkal részletesebbek, mint a preigai nu11ciat1'1r2ih0z kc’:-

‘33 A bevezetés térténeti eittekjntést, a levéltairrél és a nunciatfirai tisztVisel6l<r6l réjvid ismertetést tartal-
maz (1-XIV), illetve Iefija a anyag hivatali irattéri inventziriumzit (XV11-L111).

134 A kétet Végén alapos jé mutaté, magyar helynevekkel is (107-123).
135 A 1243C sz. lnutatékétet szintén elkésziilt, de ez teljes egészében zairolt anyagot tartahnaz.
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sziilt névmutaté, gyakorlatilag minden fontosabb iratra hoz adatot. ]elent6sége
magyar szempontbél épp figy meghatzirozo, mint a prégai nunciatfiréé.

Példzi/6:135
B. 6.
Fasc. 16. Szatmziri piispokség, fol. 72-75: Panaszok Dr. Nyisztor Zoltzin kirohanzisairol, amelyeket a

német katolikusok ellen tanflsitott
Fasc. 17. Véradi piispokség, fol. 24-27: Lzinyi Jozsef tinini cimzetes piispok, Véradi kanonok kifizése,

1923
Fasc. 18. Erdélyi piispokség, fol. 130-132: Hiresztelések Majlzith tervezett biborosi kineVezésér6l, 1922;

Vasile Suciu 1922. mzijus 18—ai, Balzizsfalvzin kelt levelében ellenzi; fol. 180-182: Erdély, ,,B-atthzflny
Intézet” (Britt/ayzmeum), a Szentszék kozbenjzirzisa, I923; fol. 205-212: Erdély, Bzinffy gr0fn6 pana-
sza Alexa Bidian Vailaszfi ti gorog katolikus lelkész ellen, 1922

B. 27.
Fasc. 105-108. Erdélyi piispokség, fasc. I06, fol. 2-170. Msgr. Hirschler kolozsvéri [f6]esperes elt:iV0li-

tésénak iratai ,,ron12’1nellenes politikai propagandzija” n1iatt (1924-1925)

B. 28
Fasc. 109-112. Nagyvéradi egyhaizmegye

B. 29
Fasc. 113-116. Temesvziri egyhaizmegye
Fasc. 116-121. Szatmziri egyhézmegye

13- 39
Fasc. 188-195. AZ Erdélyi Katolikus Stzitusra Vonatkozo iratok. Kiilon érdekes: fasc. 190, fol. 37-108:

jelentés Pacelli zillamtitkérnak a stzitus jogi helyzetéréil. ..

BELGRADI NUNCIATURA (1 9 2 0-1 939)

A nunciatfira 1920-1941 kozott, majd 1946-1952 kozott m1’il<('5d('5tt. A Szent-
szék de iure 1919. november 6—2i11ismerte el az 1'1j zillamot. Elso’ nunciusa 1920—t6l
1922-ig Francesco Cherubini Volt, akit 1922-1937 kozott Ermenegildo Pelleg1*i-
netti kovetett, majd 1937—t0’l Ettore Felici, aki mzir 1922—t6l mint uditore teVé—
kenykedett itt.I37

Arclzivio della nunzimfum apostolim in fugoslzzvia, a cum di Massimiliano
Valente, Cittfi del Vaticano 2005 giugno (ASV Sala dei Indici, I209)

136 A mutatok adatai alapjzin.
137 A nunciusok hivatalviselésének pontos adatai: Francesco C}.7C7/'7/lbZ.7’lZ.. Kinevezésez 1920. mzircius 2. Megbi—

zatzisénak Vége: 1921. februér 15. (21 disposizione della Santa Sede); Emmzegildo Pellegrinetti. Kinevezésez I922. mai-
jus 29. lwegbizatésénak Vége: 1937. december 13. - biboros; Ettore Felici. Kinevezésez 1938. aiprilis 20. 1941. mzijus
29—én ért Véget a héborfis események Injatt :1 dipl01n2'1ciaitestt'Llet Inegbizatésa, de 21 jugoszlév nuncius cfmet még
1946-ig Viselte.
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A hosszasabb térténeti bevezetés utzin zittekintés talzilhaté a nunciatfira
anyagzirél (13): Cherubini: 1 busm (Nunzizztum Apostolica in genemle); Pe1legri-
netti: 2-31 busm, XVI titolo alatt; Felici: 32. 19mm

Pellegrinetti nunciatfirzijénak levéltéri szerkezete:

I: Rappresentanza Pontificia
II: Corpo Diplomatico
III: Rapporti Stat0—chiesa
IV-XI: Rapporti con diocesi
XII: Greci cattolici
XIII: Affari di Russia
XIV: Religiosi
XV: Mancante
XVI: Varie

Magyar szempontbél a legérdekesebbz Titolo X: Beicsi és beineiti adminisztra-
tfireikz 22-23. bust.‘38 K6zelebbr6l: fol. 1-511: Zichy és Ludovico Budanovich k6-
zijtt vita a javakrél; fol. 548-576: a magyar katolikus kisebbség néhziny tagjénak
folyamodvzinya a Nemzetek Szévetségéhez 21 belgrzidi kormziny ellenkezése
iigyében a zentai templom épitése ellen 1933. szeptember 4. — 1934. augusztus 2.

IV.
I AZ ALLAMTITKARSAG / I

ES A RENDKIVULI UGYEK KONGREGACIOJA

ALLAMTITKARSAG

A nunciatfirai dokumentumok figyiratszer fi’ kutatziseihoz, illetve egy teIje-
sebb kép kialakitaiséhoz elengedhetetlen az Allamtitkérség iratainak kutatzisa a
Vatikéni Titkos Levélteirban.

A2 ASV Segretericz di Smto, Pm/te Modema vomt/€020’ iigyimtdim segédlete/e:

A2 1846-1935 kézijtti id6szakra: ASV Sala dei Indici, 1089 (1-4). Ez csak
1922-ig tart, uténa 212 1935-65 évig a mutatékétetek el6késziiIetben (2012. febru-
éri éllapot). Ez az inventérium Vubriczz/év haladvényban sorolja a d0kumentu-
m0kat.‘39

138 B. 22: ff. 506 (1922-1936) és B. 23: ff. 574 (1929-1938).
139 Kikéréshez megadandé: rub-rim ..., év ..., fasc.



AZ IIJJONNAN MEGNYITOTT VATIKANI FONDOK 2 5 1

Az 1936-1939 kézétti id6szakra:I4° ASV Sala dei Indici, 1238 (1-9), a cum di
Pietro Ottaviani), id6re11di és éveken beliil tematikus elrendezés (Cmid Roma-
na, diocesi, 77zissi072i, smti, Um/ie etc. ) ‘4'

Komoly segitséget jelent a tzijékozédzisban, hogy az Allamtitksirség eredeti
iktatékényvei is rendelkezésre eillnak a Vatikzini levéltér ,,indexte1mébe11”:
ASV Sala dei Indici, Segreteria di Stato, Protocolli. Az 1922-1939 kézétti éVek—
re: V01. 460-827.

RENDKfV1"1L1 UGYEK KONGREGACIGJA

Az intézmény az Allamtitkérszig mellett, illetve ahhoz szorosan kapcsolédéan
a legfontosabb iigyek kfiriai térgyalzisainak féruma. Gyakorlatilag 3 111211 a kora fij-
korban is létezett, aim sajét apparétussal nem rendelkez6 Congregzzzione di Smto
szerepének folytatéja a 19. szeizadtél kezdve. 1922-1939 kézéitti anyaga, mint
eléljéréban meir emlitettiik, a pépai Allamtitkérségon kutathaté. Egészen pon-
tosan a jogutédnak szeimité meisodik szekcié levélteirziban (Seg7”ete7”id di Smto,
Sezione per 2' mpporti can gli Smti, Arc/aivio St0m'co).'42

61) Cse/yszlovci/eia

IV./utozté.°
Arc/yivio della Sacm Congregdzione degli Affari Stmoifdimzri. Imlice delle carts

del Qucmto Periodo (Periodo IV) Pomzficato di Pia XI (1922-1939 IV/2: Ceca-
slowzcc/yz'(z: pas. I-I47 (fasc. 1-199) (tébb orszziggal egybekijtve)

Példoi/6:
Pos. 7, fasc. 8. Jziszé 1922-1923, a nullius apaitség és a bulla felfiiggesztése
Pos. 8, fasc. 9-11. Nagyszombat (Trnava) 1921-1937: apostoli adminisztrzitor kinevezése, a magyar k1é—

rus kérvénye magyar piispékért, a magyarok panaszai Jantausch 611611 (1926), annak Vélasza.
P05. 20, fasc. 29. 1922-1923, Medvecky elleni Védak
P05. 24, fasc. 31-35. Papp lemondaiszira Vonatkozc’) iratok
P05. 30, fasc. 39. Rozsnyé 1923-1926, az apostoli adminisztrzitor kinevezésére Vonatkozé iratok
P05. 42, fasc. 51. A kijzponti szeminzirium szloveikiai javainak étkonverteileisa a rémai Cseh k0l1égiumja—

Vzira, 1924, etc.
P05. 111, fasc. 139. Rozsnyé (Roznava) 1928-1934, Az egyhziznlegye tényleges diszmembrziciéja (Bub-

nics, s6t a gyulafehérvéri piispék tiltakozésa ez ellen)

14° Ténylegesen csak 1938-ig hozzaiférhetéi.
141 A kikéréshez megadandé: Segr. Stato, Parte Moderna, zmno ..., titolo,
'42 Ez az :ittekjntési'ink korreleil a korébbi nunciatfirai is1nertetései11kkel. Ez Inagyarzizza, hogy a témsink

szempontjzibél leginkébb terjedelmes ‘Ung/ycria’ fonddal ebben az e16publik2ici()nkba11 még nem foglalkozunk.
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la) Rompimkz

Mumté:
Arc/aivio dellzz Sozcm Congregazione degli Affari Stmordinawi. Indice delle cczrte

del Quozrto Periodo (Periodo IV), Romania. Compvfemle il Pomzificctto di Pio XI
(1922-1939) (2006) N0. IV/16143

Példtikr
P05. 22, false. 2. 1920-1930, a magyar szentszéki kévetség intervenciéi az erdélyi magyar katolikusok

érdekében
P03. 24, fasc. 3-4. 1922-1942, a kolozsvéri ferences k0l0st0r hosszas iigye
P03. 29, fasc. 6. 1922-1926, 212 erdélyi egyhzizi birtokok iigye, féldreform
P03. 36, fasc. 29. 1922-1947, erdélyi magyar oktatési, tudoményos intézmények Védelme (Véradi pre-

montrei gimnézium, magyar ktivetség jegyzékei, Batthyaneum stb.)
P03. 38, fasc. 30-32. 1922-1923, Glattfelder kifizésének iratai
P05. 50, fasc. 53. 1923-1927, Széchenyi pijspék halzila, a vziradi egyhzizmegye kormzinyzziszinak, utc’>d12’1-

sainak kérdései
P0s.59, fasc. 67-60. A Hirschler iigy iratai, 1923-1936
P05. 63, fasc. 62. Gyulafehérveir, 1925, A Batthyény kényvtzir szzimzira pzipai peirtfogés kérése
P05. 77, fasc. 70. Gyulafehérvér, 1927-1934, politikai témadzisok Majlaith piispék ellen
P03. 92, fasc. 85-101. Gyulafehérvzir, 1931-1938, A Katolikus Stétus kérdése
Pos. 104, fasc. 110-111. Gyulafehérvér, 1934-1938, Majlzith utédlziszinak kérdése

C) fugoszloivioz

Mumto’:
Arc/yivio dellcz Salem Congregazzione degli Affozri Stm07/diimiri. Imlice delle carte

del Qzmrto Periodo (Periodo IV), jugoslcwia. Comprende il Pontzficato di Pio XI
(1922-1939) (2001) N0. IV/10144

Példci/e:
P0s. 32, fasc. 28. 1923-1929, Bzicska és Bainét, apostoli adminisztratfira létesftése, Budanovich l<i11evezé-

Se, stb.
P03. 79, fasc. 47. Beicska 1928, a nlagyar iskolzik helyzete (Zichy kalocsai érsek levels)
P05. 110, fasc. 75. Zenta 1934, a templomépités iigye (magyar kévetségi jegyzékek, Pellegrinettinu11ci—

us jelentése)

TUSOR PETER, TOTH KRISZTINA

143 Fasc. 1-121, p0s. 1-120, nem folyamatos szzimozais.
144 1-84. fasc., 1-130 posizione (vagyis iigy).



AZ ESZTERGQMI ERSEKI SZEK
BETOLTESE 1927-BEN

Vatikéni forrésok fényében

I. EGYHAZPOLITIKAI HELYZET

Az esztergomi érsek, a magyar katolikus egyheiz Vezetéije hercegprimeisként
k(')'zjogin1élt6s2ignak szémitott, ezért nagy Volt 21 je1ent6sége annak, hogy ki télti be
ezt a poziciét. Figyelembe kell Venni azt is, hogy a magzit ,,keresztény-ne1nzeti-
nek” nevezé’ H0rthy—rendsze1‘ szsiméra fontos legitiméciés tényez6t jelentettek az
egyhézak. A katolikus egyhéz kiemelt szerepet jétszott, hiszen hiveinek nagy sz;i-
ma miatti térsadalmi befolyeisa, iskoiéin keresztiil az oktatésban jétszott szerepe,
féldbirtokai révén gazdaseigi sfilya, Valamint a Szentszék mint nemzetkézi politikai
tényezé’ mind-mind felértékelték jelent6ségét. Ugyanakkor a katolikus egyhéz és
az zillam Viszonyzit megterhelte az figynevezett f6kegy1'1ri jog gyakorlziszinak kér—
dése. A magyar kirzily a hazai katolikus egyhziz felett f6kegy1'1ri jogot gyakorolt,
amelynek Ieglényegesebb jogositvziiiyai a f6papok kinevezésébe Valé beleszélés és
az egyheizi birtokok feletti Vagyonfeliigyelet Voltak. Magyarorszeig eillamformzija
ekkor lcirélység Volt, 21 trén azonban nem Volt betéltve. AZ egyhzizi és a magyar
kézjogi értelmezés eltért a legfontosabb f6kegy1’1ri jog, a p1'isp('jk6l< kinevezésével
kapcsolatban.

A hivatalos szentszéki ailléspont szerint a f6kegy11ri jog a magyar kirzilynak
mint katolikus uralkodénak az egyheiz pzirtfogeisa cimén az egyheiztél nyert szerné—
lyes kivziltséga Volt. Azaz speciélis magyar kirélyi privilégium, amely nem a ma-
gyar kireilyi Vagy éllamffii méltéséghoz Vagy a magyar éllami szuverenitéshoz, ha-
nem a kirzily személyéhez Volt kétve. Mivel nem Volt katolikus magyar kirély, 21
f6kegy1'1ri jog visszaszéllt az adomeinyozéra, az egyhézra. Azt nem gyakorolhatta 21
korrnzinyzé és nern ruhzizhatta zit mzisra az orszéggyfilés sern. A magyar kézjogi fel-
fogeis szerint azonban a f6kegy1’1ri jog a Szent Korona joga, a nemzet kiveiltsziga,
amely a magyar zillami szuverenitzisbél fakad és a magyar jogrendszer részét képezi.
Akkor is fennzill, amikor a trén nincs betéltve. Az 1920. évi I. térvénycikk 13. §—a
értelmében a kormzinyzé 21 f6kegy1'11‘i jogot mégsem gyakorolta.

A rnagyar korrnziny nem kivzint konfliktust, ezért a Szentszékkel folytatott
tairgyalésok fitjein igyekezett biztositani beleszélaisait a piispéikéjk kinevezésébe.
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A kérdésréil gréf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és Pietro Gasparri bfboros zil-
lamtitkzir 1927. mércius 24—ei megbeszélésiik alkalmzival éllapodtak meg. Gasparri a
szentszéki magyar kévethez intézett mzijus 1o—ei jegyzékében pontokba foglalva r6g-
zftette ezt a megéllapodzist, amelyet 6 egyszerfi megegyezésnek (intescz semplice) ne-
Vezett. Eszerint a piispéki kinevezések e1()’tt a Szentszék bizalmas teirgyalésokat f0Iy-
tat a magyar korménnyal, és a kormziny a Szentszék jeléltjével szemben a politikai
kifogéson kiviil meisfajta ellenvetést is tehet. Nem sziiletett kétoldahi egyezmény,
csak a Szentszék engedményeit kézlé’ jegyzék, amit a magyar kormziny kbszénettel
tudomésul Vett. Ez jelezte a két fél kézétti er6Viszony0kat. A megegyezés igazi pré—
béja az esztergomi érseki szék betéltése Volt.‘

2. A JELEJLTEK KIVALASZTASA

Csernoch Jénos I927. jfilius 25—én meghalt, fgy megiiresedett az esztergomi er-
seki és a hercegprimési szék. A sajtéban szinte azonnal megindultak a talzilgatésok
az utéd személyével kapcsolatban, és ne’gy—(’5t név meriilt fel. EIS6 helyen a piispijki
kar rangid6s tagja, Szmrecseinyi Lajos egri érseke’, meisodik helyen Glattfelder
Gyula csanzidi piispéké, harmadikon gréf Zichy Gyula kalocsai érseké. De széba
keriilt Vass Jézsef kalocsai nagyprépost, miniszterelnéjk-helyettes és Serédi ]usz—
tinién neve is?

A majd Végiil befuté jeléjlt, Serédijusztinién (eredeti nevén Szapucsek Gyéirgy)
1884-ben a Pozsony Vérmegyei Dezikiban (Diakovce, ma Szlovzikia) sziiletett, sz1'i-
lei tizenegy gyermeke kéziil a tizedikként. Apja nyéron tet6fed6ként, télen ta-
kzicsként dolgozott. Egyik, fiatalon elhunyt bétyja példzijzit kévetve jelentkezett a
bencés rendbe és Vette fel a Serédi nevet. Erettségi utzin elijljziréi Réméba kiildték
tanulni, a Szent Anzelm Bencés Kollégiumba. 1908—ban teolégiai doktorzitust szer—
zett, letette iinnepélyes fogadalmzit, majd pappzi szentelték. Ezutén — kisebb meg-
szalcitzisolckal — tébb mint meisfél évtizeden zit Réméban, Pietro Gasparri biboros
munkatzirsaként az fij kénonjogi kédex elkészitésében Vett részt. AZ e156 Vi12igh2ib0—
rfi alatt egy ideig a biboros lakosztzilyéban kapott szeilleist. A kénonjogi kédex meg-
jelenése utein annak jogforrésait rendezte sajté alé. Emellett Serédi tanitott a Szent
Anzelm Egyetem egyhézjogi karein, 1920-tél a Vatikéni magyar ktivetség k2in0njo-
gi tanécsosa Volt, a magyar piispélcék és a magyar bencés kongregzicié rémai figyVi-
V6je, segitett 21 hozzzi fordulé magyaroknak, idegenVezet6je és tolmzicsa Volt 21 Z21-
rzindokcsoportoknak, a Vilégegyhziz szzimos piispéke kért t61e jogi tanzicsokat.
1922-t6l az egyhézi téirvénykényv hiteles magyarzizatéra alakult pépai bizottség

I SALACZ GABOR, A fr?’/eegyzl/«'1' jog és a piisp(')‘/er)‘/e /ez'neve.ze’se a /eét vilcig/yébomi /eb'zb’2‘ez‘, Mag/m‘07“s2,zigon
(Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 16), Budapest 2002, 7-9. III—I15. 193-203.

2 CSIZMADIA AND OR, A 7*/mgw1"[illa7/I1 és dz egy/yzizakjagi /alpcsolaminak /ziozlakuloim és gyzz/€07/lam oz Hor-
t/7y—k0-’/"sztl/elmn, Budapest 1966, 313.
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szakértéije Volt. I923—tél eléiadaisokat tartott a Pzipai Levélteirosképzfi F6isko12’1n,
I925-t6l a Zsinati Kongregécié konzultora, de emellett tébb més kongregéciénak is
munkatzirsa Volt.

Munkzijzibél és rémai taitézkodziszibél fakadéan értékes szentszéki kapcs01at0k—
kal rendelkezett, arnit a magyar kormziny és a magyar katolikus egyheizi vezetés
mzir 1919—t61 igyekezett hasznositani. Amikor Prohészka Ottokzir I927. ziprilis 2-i
halzilzival megiiresedett a székesfehérvéri piispéki szék, a Szentszék jeléltje Shvoy
Lajos Volt, akit Viszont a kormény nem akart elfogadni, és helyette a ku1tuszmi-
niszter kezdeményezésére, taktikai 0k0kb61Se1‘édit javasolta. A pzipa azonban mzir
déntétt, és jfinius Végén a budapesti nuncius hivatalosan is kézélte Shvoy kineVe—
zését. Serédi munkéjét elismerte a korrnény, és jfiniusban korrneinyffitanaicsosi cim—
mel kitiintették ki. Ez nem egészen két hénappal Csernoch Jzinos hercegprimés
halzila el6tt t(')'rtént.3

VValk0 Lajos kiiliigyminiszter augusztus 2-fin kereste fel Cesare Orsenigo nun-
Ciust, hogy kézélje vele a kormziny meghatérozé tagjainak Véleményét. Eszerint
orszégos és katolikus szempontbél is az lenne az egyediili helyes megoldzis, ha
Csernoch utédjeit a piispéki kar tagjai kijziil Vélasztanék ki. Cnként adédik a rang-
id6s Szmrecszinyi Lajos egri érsek személye, akinek nagy tekintélye Van. KineVe—
zése megnyugvést keltene, és senki sem érezhetné magét mellfizéttnek. A nuncius
elismerte, hogy csak rendk1'V1'ilik('51'1'ilmények kéjzétt lenne indokolt 21 piispéki kar
mellfizése, és hogy Szmrecszinyinak nagy tekintélye Van, de felvetette, hogy 76
eves kora miatt nern lenne-e tfil nagy teher széméra az esztergomi érsekség Vezeté-
se. A kiiliigyminiszter Veilaszeit, hogy a 300 plébzinizival rendelkezéi egri egyh2izme—
gye korményzésa tébb munkeit igényel, mint 3 csonka esztergomié, a nuncius is el-
ismerte, de felhivta a figyelmet, hogy az esztergomi érseknek més feladatai is
vannak, mint az egyhzizmegye Vezetése. Walko szerint éppen emiatt fontos olyan
ember kinevezése, aki a Felséhézban és mzisutt is tekintéllyel tudna fellépni.
Orsenigo emellett széba hozta a k1'i16nb<')'z6 fijseighireket, amelyek neveket emle-
gettek, s6t Rémébél érkezett siirgényékre hivatkoztak. Kizeirtnak tartotta, hogy
bzirmelyik hir Rémébél eredne. A ldiliigyminiszter az fijszighirelcet sajnélatosnak
tartotta, megjegyezve, hogy meir a szék betéltése nélkiili ideiglenes megoldzisrél is
hallott, ami kziros lenne az orszeignak, mert azt a Ieitszatot keltené, hogy a politikai
Viszonyok meg nem stabilizzilédtak. A nuncius megnyugtatta, hogy az eddigi r6-
mai értesiilések alapjén nem terveznek ideiglenes megoldzist, és megigérte, hogy
beszé1getés1'ikr6l jelentést tesz a Vatikeinbafl

A pzipai diplomata jelentésében javasolta, hogy kérdezzék meg a pfispékéket, 6k
kire gondolnak. Gasparri biboros zillamtitkéi“ ezt engedélyezte azzal a feltétellel,
hogy a kérkérdést Orsenigo kellfi évatossziggal és titoktartzis kéjtelezettsége mellett

3 MESZLENYI ANTAL, A mrzg)/117/' /J67/'cegp7*z'7/zzisok ol7/'Ck€1bS07"0Z/lttl (1707-1945), Budapest 1970, 392. 394.
405; SALACZ, A f6’/eegym°z'jog, 1x6—12o; Acta Apostolicae Sedis 14 (1922) 608 és x7 (x925) 163.

4 CSIZMADIA, A 17mg)/at-r cillarm 6.? dz cg)//aziza/e, 313-314.; SALACZ, Affi kegvtljrijog, 123-124.
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tegye fe1.5 A tizennégy megkérdezett piispék kijziil csak egy nem javasolt senkit.
Glattfelder Gyula csanadi piispékét elsé’ helyen hat piispék jeléiltef Hanauer Istvan
vaci piispékét négy.7 Glattfelder elsé’ helyen Szmrecsanyi Lajos egri érseket, mas0di-
kon Hanauert ajanlotta. Hanauer jeléltjei e136 helyen Glattfelder, masodikon Rott
Nandor Veszprémi piispék Voltak. Glattfelder piispéktarsai Véleménye szerint kivalé
szénok Volt, er6s, egészséges ember, nagy tekintéllyel rendelkezett, ismerte a politi-
kai viszonyokat, jé kapcsolatokat 2ipo1t a kormannyal és Védte az egyhaz érdekeit.
Hanauert apostoli lelkfiletfi, igazi f6p2iszt0rként jellemezték. A nuncius szerint a két
f6pap érdemeit mindenki elismerte Magyarorszagon. Ha tulajdonsagaikat egy sze—
mélyben lehetett Volna egyesiteni, megkaptak Volna az idealis piispékét, akire az
orszagnak sziiksége v01t.8 A piispéki kar tagjai tehat két jelélt mellé sorakoztak fel.
A tdbbség Glattfeldert tartotta alkalmasnak, de alig kevesebben tamogattak Hanauert.
Az, hogy Szmrecsanyira kevesen szavaztak, valészinffleg magas koraval indokolhaté.

Csiszarik Janos cimzetes piispélc, a lciiliigyminisztérium kanonjogi tanacsosanak
augusztus végi elemzése szerint a kormany egyediili jeléiltje Szmrecsanyi Volt, akit
azonban Réma nem akart, inert egy memorandumban allast foglalt az apostoli ma-
gyar kiralyt megilletéi kivaltsagos jogok mellett, ami Gasparri allamtitkarnak nem
lehetett kedvére. Egyébként is a régi, szokasjogon alapulé magyarorszagi egyhazi
berendezkedés szészéléjanak tekintették, és tisztaban Voltak a kormany iranti lojaIi-
t2isaVal és a k0rm2inyzé i1'2inti tiszteletével. Az egri érsek jelélését a kultuszminiszter
sem tamogatta komolyan, mert Viszonyuk elhidegiilt. Csiszarik szerint a piispékijk
kéziil Glattfelder Gyula, Rott Nandor és Hanauer Istvan jéhettek széba. Glattfel—
dert azonban nem akarta Klebelsberg, és ellene hangolta a kormanyzét is. A csanadi
piispék, temesvari székhelyének elhagyasa miatt, 11emk1’V2’1nat0s személy volt a Va-
tikan szamara is. Hanauert ugyan nagyra becsiilték Rémaban mint a vaci egyh2iz-
megye fij apostolat, de fesziilt Volt a Viszonya a k01‘m2in11yal, és legitimizmusa miatt a
kormanyzé sem kedvelte. Csiszarik igy Rott Nandort nevezte meg kompromisszu—
mos jeléltként, akinek neve azonban késfibb nem keriilt széba.9

5 Gasparri rejtjeltavirata Orsenigénak, I927. augusztus 7. Archivio Segreto Vaticano, Archivio della
Nunziatura Apostolica di Ungheria, busta 19, fasc. 1/1(1), fol. 67, n. 890, cifr. N85.

6 Szmrecsanyi Lajos egri érsek, Zichy Gyula kalocsai érsek, Virag Ferenc pécsi piispék, Hanauer
Istvan Vaci piispék, Fetser Antal gy6ri piispéjk, Miklésy Istvan hajdfldorogi piispék.

7 Mikes Janos szombathelyi piispijk, Rott Nandor Veszprémi pijspék, Zadravecz Istvan Volt tabori
piispék, Novak Istvan VOit munkacsi piispéjk.

8 ,,Cz'7/‘cpl 7 gi77diz7 dei Vascovi 77077 /70 dd dggi7t77ge7”e c/ye essi c077c07'da770 col gztidizio c07777777e 717' tutte le p67"S07’l6 [7772
e777i77e77ti di U77g/7e77z'7z: tutti 7700770500770 7777 complessa i777p077e77te di dati e5te7*77e 777 M0775. Glzlttfelder, e tutti 72677670770 di
ve7*0 p77yt07'e 712777777770 777 M0773. H7777t777e7: Se di quests due pe7‘s07ze sz'p0tessef777*e 7777 sol 7707770 57' tzvrebbe 7'1 ZJBSCOYJO idetzle,
di €777 7I]JI27's0g777t l’U77g/767777 777 qucsto 7770777e77t0.” Orsenigo jelentése, Budapest, I927. augusztus 20. Archivio
Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Archivio della Sacra Congregazione
degii Affari Ecclesiastici Straordinari, Ungheria, P05. 40 PO, fasc. 38, fol. 317) és 337-3422, N2352/27.

9 CSIZMADIA, A 7777zgy777 zillcmz és dz egg//atizzzle, 314; SALACZ, Af6’/eegj/7277jog, I24. — Vt’). Gardonyi Mate e
kétetbeli kézleményét is.
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A kormény jeléltje, Szmrecseinyi érsek azonban nem Vziiiaita a jelélést. Meir
augusztus 28—én megirta a lcorményzénalc, hogy magas kora miatt nem tudna
megfelelni a primési méltéséggal kapcsolatban a vele szembeni Vérakozésoknak.
Ezt kézélte 21 kultuszminiszterrel is. Klebeisberg azonban ebbe nem nyugodott
bele. Augusztus Végén rnegkérte az éppen nyziri szabadségzit Magyarorszégon t6l—
t6 Serédi Jusztiniént, hogy jeirjon kézbe Gasparri zillamtitkzirnél, hogy Vegye rzi
Szmrecszinyit a primzisi szék elfogadzisaira. Ugyanakkor azt mondta Klebelsberg
Serédinek, hogy a csanédi piispéki székre 6t fogja jelélni. Ez egyrészt arra utal,
hogy egri érseknek Glattfeldert széntzik, mzisrészt hogy Serédivel ekkor mér ko-
molyan szémoltak. Amikor a kiiliigyminisztériumban megtudték, mit kért a ku1—
tuszminiszter, azonnal tziviratoztak a Vatikeini magyar kévetségre, hogy Serédi ne
jzirjon kézbe Gasparrinél, majd arra utasitottzik a kijvetet, hogy tartézkodjanak
minden egyéb nyilatkozattél is, mert nem akartzik, hogy a biboros éllamtitkér
el6tt nyilvénvalévzi Véljon Szmrecszinyi Vonakod2isa.‘°

A Vatikzinban egyeléire nem foglaltak éllést, mivel Gasparri augusztusban sza—
badsaigra ment. Amikor szeptember elején Visszatért Rémziba, meg1ep6dve tapasz-
talta, hogy egészen mésként éllnak a dolgok, mint amikor elutazott, és ez alatt a
magyar sajtéban Serédi jel(')’lése'r61 megjelent hireket értette. ,,]usztini2in atya jel6—
iése egy mésik nehézségbe is iitlcéjzne, vagyis a Fame: megjelenése meg lenne 2ilh’t-
Va, pedig Jusztinizin atya egy év mfi lvaeikészitené a kényvet. Es ezenkiviil én 6t
nagyon jél ismerem, miutzin egyiitt lakott Veiem a hziborfi egész ideje alatt; és nem
hiszem, hogy 6 lenne az ember erre a posztra” — irta Gasparri egy bizalmas levele-
ben,“ amelyben azt is kérte, hogy err61 is szémoljanak be a peipzinak. XI. Piusnak
szeptember 12—én tettek jelentést az 1'igyr6l.” Serédi jelélését tehzit ekkor még nem
tartotta jé éjtletnek a biboros zillamtitkzir, mert az egyhézi térvényliényv j0gf0rr2i-
sai kiadzisi munkziiatainak megakadészitél tartott, valamint nem tartotta mu11ka—
térszit politikus alkatnak.

Gasparri ugyanakkor utzinajeirt a hireknek és teiviratozott Budapestre a nu11ci-
usnak. Emlékeztette, hogy Orsenigo azt mondta neki, Glattfelder és Hanauer
nem idezilis jeléltek. Ezért azt kérte, hogy miel6tt a nuncius tovzibbra is p1'isp(’5k-je-
iéitekben gondolkodna, mondja meg, Véleménye szerint van—e kivziléan alkalmas
jeléjlt azok kézétt, akik nem pfispékék. Utalt arra, hogy az fijseigok mzir régen k6-

” CSIZMADIA, A flmgycz-r cillctm 6.? dz egy/aaiza/c, 314-315; SALACZ, A fé’/eegvzlmjog, 125.
H ,,N07¢ so come stizmo om escztmmeme le case; stzlvzma molto 6liU67‘S(l7}Z€7lt€ quzmdo 2'0 pzlrtii dz; Roma. La

€él7’la7Z-61742’?!/£7/"61 del Pmlvee Gz'us2.‘z'mme0 incomweveeblae am/ye ZHZ altm cz’z']‘]’z'c0l2‘iz, me la publicazzioize delle Fame: sa-
7/'eI2I2e ol7/'7/‘estate, memv/‘e il Padre GiZ£Sti7Zi6l7l0 fen/'ebIJe liln/'0fin zm (mm. E poi io 10 ccmosco molto bene, zzvemio
convissuto con me dmm/zte tutto il tempo delldgzterm; e non c/redo sia l’u0m0 per guelposfo.” Gasparri icézfrésos
levele kézeli munkatzirszinak, 1927. szeptember 10. S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, P03. 40 R0, fasc.
38, fol 427*, N2545/27. A Fame: at C0a.’icis Iu/ris Cdnonici Fomes réviditése. A level céfolja a szakirodalom
eddigi megziliapitésaitz V6. példeiul SALACZ, A fé’/eegyzlri jag, 125-126; GERGELY JEN6, A /erztoli/em egy/yoiz
tr)‘1"té7eete Mdgya7'o7'szeZg0n 1919-1945, Budapest 19992, 61.

// /112 Ceruzéval 1’rt feljegyzés az elozo jegyzetben hivatkozott levélen.
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zélték Serédi nevét. Felszélitotta a nunciust, informzilja arrél, hogy milyen kérbk
Vetették fel ezt a jelélést, hogyan fogadta a kézvélemény, lciilénésen a piispbkélc és
a papok, Valamint mondja el sajzit Véleményét is.‘3 Gasparri tehzit elgondolkodott
Serédi jelélésének étletén.

Orsenigo Vzilaszéban megirta, hogy a nem piispékék kiizéjtt nem talzilt kitfiné’
jeléltet. Serédi neve az fijseigokban Csernoch temetésének napjzin tfint fel. A nunci—
us szerint ennek nagyon egyszerfi Volt 21 magyarzizata: kiszivzirgott, hogy a kor-
mény Serédit jelélte Székesfehérvérra. AZ fijszigirélchoz ebb6l annyi jutott el, hogy
Serédi élvezi 21 kormziny megbecsiilését. Ezért Vetették fel a nevét a lehetséges jel6l—
tek keresése kézben. Maga a kormeiny meglep6d6tt, de elismerte, hogy Valész1’n1’i—
leg mindez az 6 hibzijzibél t'0'rtént. A jelélés hirét a kézvélemény nyugodtan f0gad-
ta, a legtébben hitelt adtak neki, és befejezett tényként kezelték. A papség jél
fogadta, kivéve a piispéiki székre peilyézélc szokésos csoportjét, és a néhai Csernoch
biborost k(3r1'ilVeV6 embereket, alcilc tovébbra is befolyzisosak maradtak. A p1'isp<'5-
kijk érdemben nem nyilatkoztak, de a nuncius Iigy Vélte, hogy valamennyien en-
gedelmesen, s6t tijbben (iszinte lelkesedéssel fogadneik a kinevezést. A nuncius sze-
rint csak a kormény teimasztana nehézségeket, amely fél Serédi hozzziértésétéil és
egyeneslelk1’iségét6l az egyheizjogi kérdésekben. Bizonyos értelemben azonban mzir
hozzéjérulését adta, amikor Szélzesfehérveirra javasolta. Nem okoz problémét az az
ellenvetés, hogy Serédi szerzetes, hiszen az utébbi id6kbe11 mzis szerzetesek is 212
esztergomi érseki székbe emelkedtek. Serédi kivzilé tudés hirében éll honfitzirsai
kiizétt, és ez minden megbizatzis felé megnyitja szzimeira az utat. Mzis rendekbél
Valé szerzetesek azt tudatteik a nunciussal, hogy Magyarorszzig akarja, hogy a pri-
mési tisztségben ,,a mfiveltség t1'ind6l<(°5lj(°511”, ami a nem lzatolikusok szemében is
igazolné azt a nagy tekintélyt, amelynek ez 21 méltészig a magyar nemzet kérében
ijrvend. Orsenigo tovzibbé kifejtette, hogy sajzit Véleménye nagyon kedVez6 Serédi
jel('5lésér6l. Bzir nem ismeri 6t, csak a hirét hallotta beszélgetések sorén, de elég jél
ismeri a helyi kériilményeket, és szerinte Serédi ,,a Gondviselés embere” (fuomo
provviclenziale) lenne nemzete szzimziraflr A pzipai diplomata jelentésébéil kitfinik,
hogy a sajténak nagy szerepe volt az fij hercegprimés kinevezésében. A biboros zil-
lamtitkzir azonban ekkor még nem dbntétt.

Maga Serédi nem akart esztergomi érsek lenni, ahogy rendtérsei11al< és barétj2i—
nak, Balogh Albinnak is megirta ezekben a napol<ban.15 Egy l<és()'bb kelt mésik le-

‘3 Gasparri rejtjeltévirata Orsenigénak, I927. szeptember 7. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta I9,
fasc. 1/1 (1), fol. 377; n. 942/II Strigonia, cifr. N89.

14 Orsenigo jelentése, Budapest, 1927. szeptember 8. S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, Pos. 40 P.O.,
false. 38, fol. 4o¢°—4w, N254;/1927. Kéjzlését laisd a Fiiggelé/eben, 1. sz.

15 ,,/lz at szerencse, /aogy at imtgya-r papa/<’ /efizzil M1527/2 én vagyo/e dz, at/eit at przfimis/eérdév legkevévbé izgmt. ..
cm/e mmyit mrmdo/e, /yogy ezt tl flzagas, defiiliitte ne/aéz ésfelelrfsségteljespositiot méggrmdolmfbom sem /eeresem, mert
elfogadcisait sem tekmteném kc)'nn_vz’i dologm/e. A/ei ezt él méltésoigot /eeresi, dz beteg embe//1”’ Serédi levele Balogh
Albinnak, Réma, I9 27. szeptember 9. Pann011halIniBencés F6ap:its2igi Kényvtzir (PBFK), Bk 634/H. 5b.
Az eredetitfil eltéré’ széveggel kijzli: BANK _](’)zsEF, Serédi, at/cpmonjogpisz, Vigilia 4.9 (1984) 811.
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Velében pedig hangsfilyozta, hogy sem a maga érdekében, sem pedig mzis je1o1tek—
kel szemben nem szolal meg és nem tesz lépéseket.‘6

Gasparri szeptember 2o—2’1n kikérte a bencés primzis apzit Véleményét is Serédi
jelolésérol, arra hivatkozva, hogy a magyar lapok foglalkoznak az esztergomi é1‘se—
ki szék betoltésével és felmeriilt az 6 neve is.‘7 Fidelis Von Stotzingen primeis apzit,
aki Romeiban, a Szent Anzelm Kollégiumban és monostorban székelt, jol ismerte
Serédit. Levele elején elmondta, hogy nemcsak Magyarorszzigon, hanem mzis or-
szégokban is figy irtak a lapok Serédirol, mint leendo’ esztergomi érsekrfil. Ezen az
apét kicsit meg1ep6dott, de sosem merészelte Volna Véleményét kifejteni, ha erre
nem utasitja az éllamtitkzir, most azonban kotelességének érzi teljesen Eiszintén és
,,érett megfontolés utzin” e16adni azt. E16szor dicsérte Serédit, aki kit1’in6 pap, buz-
gé és teljesen odaadé az egyheiz ireint, egyhzizjogi szaktudésa nagyra becsiilt. Szerze-
tesként mindig alkalmazkodott a héz rendjéhez, beir sokirzinyli elfoglaltségai miatt
nagy szabadszigot kellett adni neki, és felmenteni bizonyos gyakorlatok 21161. ,,Min-
dig meg kellett azonban éllapitanunk, hogy hiényzik bel61e a szerzetesi élet igazi
felfogzisa és a Valodi bencés szellem, anélkiil, hogy err61 tudomzisa Ienne” — foga1—
mazott Stotzingenfi g Az apzit ezt a hibét Serédi kezdeti szerzetesi alakulzisénak és a
kornyezetnek tudta be, amelyben fiatal rendtagként élt, tehét a Magyarorszégon
uralkodo bencés szellemiségnek. Emiatt a hiényosség miatt szerinte sok nehézség
Volt Serédivel, és nem lehetett komoly befolyzist gyakorolni rzi. Ennek kedvez6tler1
hatzisa Volt ma's diékokra a Szent Anzelmben, és k1'ilonb6z6 apzitok tobbszor kérték
elbocsétzisét a kollégiumbél. Az egyik bencés atya, amikor az apét Serédi esztergo—
mi érseki kinevezésérol beszélt Vele, kifejezte azt a Véleményét, hogy akkor tobbé
nem tudnzik végrehajtani a szerzetesi élet reformjét Magyarorszeigon, mert egy
ilyen primés, aki nem létja a sfilyos hibeikat, nem fogja tzimogatni 21 reform ir2ir1y2i-
ba tett er6fesz1'téseket — fejezte be Ievelét Stotzingen.‘9

Amikor 19o4—ben Fehér Ipoly foapzit Serédit Romziba kiildte, figyelmeztette
Schermann Egyed pannonhalmi bencés szerzetest, aki a Szent Anzelm Kollégium
tanzira Volt, hogy Vigyézzon a fiatal novendékre, nehogy a ,,beuror1i szellem”
,,megfert6zze”. A Szent Anzelm Koilégiumra kezdettol nagy befolyzist gyakorolt a
Beuroni Kongregécio, fegyelmi és egyetemi Vonatkozzisban egyarént. Szerzetesi
szellemiségét azonban nemcsak Pannonhalmzin birzilték, hanem példziul az angliai
Downside apétségban is. Fidelis V011 Stotzingen a beuroni bencés kolostorban kezd—
te szerzetesi életét, és mér fiatal korziban taintorithatatlanul hfiséges Volt 21 ,,beuroni

16 Serédi levele Balogh Albinnak, Roma, 1927. oktober 7. PBFK Bk 634/H. 5b.
'7 Gasparri levele Stotzingennek, Vatikén, I927. szeptember 20. S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria,

Pos. 40 PO, fasc. 38, fol. 547', N2688/27
18 ,,AI2/7iz1m0 pert} semp7/‘e dovuto L‘07l.S‘t£ltLl7/'6 c/ye gli 7/zzmcozvrl Z/I vem intellzgenzd dellzz vim 7/'elz'gz'0m 6 lo

ypz?/‘ito vemmente Benedettmo, senza c/ye egli stem) ye ne remla canto.” Stotzingen kézirzisos levele Gaspar-
rinak, Dourgne apétszig (Franciaorszzig), I927. szeptember 25. S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, P05. 40
PO, fasc. 38, fol. 55m.

19 Uo.
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obszervancizihoz”. Rémeiban, 1913—t6l a mzisodik bencés prfmzis apétként a szerzete-
si ideélokhoz abszohit mértékben hfiséges Volt. Serédit Viszont, figy létszik, nem
,,fert6zte meg” a ,,beur0ni szeliem”, de mfg ez Magyarorszégon el6ny Volt, R6m2i-
ban hétrziny. A primzis apét Véleményének kialakftéséban konkrét események is
szerepet jétszhattak. Az 1925-ben éisszehivott apzitkongresszuson, a primés apzit
fijravzilaszteiseival ésszefiiggésben élesen V€t6dt€k fel a primzis apzit hivatalzival és
a Szent Anzelm Kollégium helyzetével kapcsolatos Vités kérdések. Serédi a rendi
ellenzékhez tartozott, amely a kollégium fegyelmi szabélyain is lazitani akart.
A Szent Anzelm helyzetén azonban nem sikeriilt Vziltoztatni, ezzel kapcsolatban
mege1'6s1'tette az apétkongresszus Stotzingen eIképze1éseit.2"

Amikor 1927-ben a hiresztelések meir Serédi bfborosi kineVezésér6l széltak,
a primeis apét magéhoz hivatta 6t, és figyelmeztette, hogy Verje ki 21 fejéb6l, hogy
Valaha is biboros lesz. Ekkorra azonban Gasparri éllamtitlcér mér irésban kijzélte a
kinevezést Serédivel, de titokban kellett tartania. Néhziny nap mfi lvaa primés
apaitnak kellett a kollégium disztermében Serédi kinevezését bejelentenie. A b1’b0—
rosi kalap adomzinyozeisa a tantestiilet Valamelyik tagjzinak a legnagyobb elismerés-
nek szzimitott, amit egy pépai f6isl<:0la kaphatott. A Szent Anzelm mzir évtizedek
éta mfi kédétt,de a professzorok kéjziil még senki sem Volt biboros. Stotzingennek
nyilvzin nem lehetett kedvére, hogy Serédi lett az els6.2‘

Az 1'1j Vatikzini magyar kbvet, Barcza Gyérgy 1927. szeptember 2-2111 jelent meg
el6sz('jr a Vatikainban, de Gasparri csak szeptember 24-én fogadta. A kijvet ha11gs1'1-
lyozta, hogy a primési méltéség kéizjogi jelent6sége miatt csak az orszégban 11épsze-
rfi, a kormény bizalmeit élvezé’ és nagy személyes teki11té1lye1rendelkez6 f6pap le-
het alkalmas a posztra, és kijelentette, hogy a magyar kormziny egyediili jelijltje
Szmrecsényi egri érsek. Barcza felsorolta 21 Serédivel szembeni ésszes érvet is.
Gasparri azt Vzilaszolta, hogy foglalkozik 21 kérdéssel, és Valészinfileg oktéber C186
hetében fog dénteni a peipa. A Szentszék is tudatéban Van a szék betéltésének s1'ir—
g6sségéVel, elVb6l sem akarjzik, hogy hosszfi ideig iiresen maradjon, és neki sem
kellemesek a kiilénféle hiresztelések, utalt a sajtéra. Kijelentette, hogy a Szentszék
a személy lcivélasztésénél tekintettel lesz a poszt politikai je1ent6ségére, ezért 32 ii-
1et6nek nemcsak emberi tulajdonszigait fogjzik mérlegelni, hanem magyarorszzigi
poziciéjét és tekintélyét is.“ Ezutzin Gasparri megveirta a nuncius jelentését.

A nuncius figy Vélte, hogy 212 111' esztergomi érsek kivzilasztéséinil els6sorban az
egyheizpolitikai helyzetbfil kell kiindulni. Magyarorszeigon még a2 a2 ,,e1aVuIt k6-
zépkori rendszer” (,,il vecc/Jio sisteflza medz'0emle”) van érvényben, amely az egyh2i-
zat a hatalom gyémkodzisa alatt tartja. A f6kegy1iri jog felfiiggesztésével az egyhziz

20 Sc’)LYMos SZILVESZTER, Ezew év szciz lyemése, Pannonhaima 1997, 319; P1Us ENGELBERT, A R6-
mrzi Szem‘ Anzelm Bemés Kollégium. Az elsfiszciz év iiivid ti)'7«'té72ete (I888-I988) (ford. Véréczi Zsuzsanna),
Pannonhaima 2004, 66-67. 90-93. 219-221; Serédi levele Balogh Albinhoz, Réma, 1925. december 28.
PBFK Bk 634/H. 5b.

2’ ENGELBERT, A Rémdi Szem A7/zzelm Bemeis‘ Kollégium, 97-99.
22 CSIZMADIA, A 7Imgya:r zillctm és dz egy/azizak, 314-315; SALACZ, A f6’kegyz2rz°jog, 125-126.
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Valamennyi szabadszighoz jutott, de ezt folyamatosan fenyegetik a kormziny k6Ve-
telései a ffikegytiri jog nevében, amelyr6l hivatalosan lemondott. Ehhez térsul,
hogy a képtalanok és a papség jo néhziny egyhézi torvénnyel nem tor6dik, arnit bei-
torit a piispokok hallgatésa. Az utobbi években a kormziny, a felsfipapszig hal1gat6—
Iagos és olykor tevfileges kozremfikodésével, a katolikusok és protesteinsok politi-
kai és teirsadalmi egyfittmfikodését a liturgikus cselekmények kozos Végzésével
akarta er6s1’teni, az egyhzizi torvénykonyv minden tiltésa és biintetése ellenére.
Orsenigo szerint Serédi képzettsége és az, hogy 1919—ben elvitatta a korménytél a
pannonhalmi f6ap2it kinevezésének jogzit, biztositékot nyfijt arra, hogy meg tudja
majd Védeni és Vissza tudja majd kovetelni az egyhéz jogait és szabadségét. Ebben az
értelemben nevezte koreibban ,,a Gondviselés emberének”.

A nuncius céfolta Stotzingen prfmzis apzit ellenvetéseit is. Szerinte ugyanis
Stotzingen a szerzetesi erények hizinyzira hivatkozik, pedig neki arra kellett Volna
Vélaszolnia, hogy Serédi all<almas—e egy magas egyhézi zillzis betoltésére. A komoly
szerzetesi reformot sem fogja gzitolni a jelolt hiainyossaiga, hiszen a reformok 21 p1'is—
pokoktol fiiggetleniil is megvalosulnak, ha abban az ziitalzinos eloljeirok és az apos-
toli Vizitétorok egyetértenek. Utalt arra, hogy a magyarorszeigi szerzetesrendek
apostoli vizitéciéja meir el is kezd6d6tt.23

Ezutén Orsenigo mérlegelte a helyzet megoldési 1ehet6ségeit. A kormény je-
loltje biztosan kevésbé Van felkésziilve az egyhézat 21 kormziny alzi re11de16 k('5telé—
kek megszakitziséra. A p1'isp'o'ki kar jeloltjeit tekintve nem marad egyetlen név,
amelyrol feltételezni lehetne, hogy elfogadjék, és nines olyan személy, akiben
minden piispoki jé tulajdonség megvan. Ha 116111 a piispoki karbol Veilasztanak, ak-
kor olyan személyt kell talélni, aki tudésa miatt a kormény és a nemzet csodélatét
is kiérdemli.24 A nuncius azt javasolta, hogy hozzzik a kormziny tudomziszira, hogy
jeloltjének, Szmrecszinyi érseknek el61‘ehaladott korzit kifogzisoljzik, és Vessék fel
Hanauer piispok jelolését. Hanauert biztosan azonnal el fogjék utasitani. E2 21
Visszautasiteis elégedettséget fog adni a kormeinynak és ugyanakkor meggyeng1’t—
heti az ellenzillészit meis Jeloltekkel szemben. Ez azért IS 16 megoldzis, mert ha Java-
solnak egy .I1€V€t a piispoki kar jeloltjei lcoziil, akkor nem tfinik figy, mintha a p1'is-
pakakhaz mtezett korkerdes csak formahs Iett VO1I121.25

Orsenigo meggyozte feletteseit, a nuncius szempontjait a peipa is e1fogadta.26
Serédi jelolésében meghatérozo jelent6ség1'1' Volt, hogy a Szentszék nem tartotta
megfelelonek a magyarorszaigi Viszonyokat sem tairsadalmi, sem egyheizi téren.
Evek éta agrérreformot siirgetett, nem nézte jé szemmel az egyhéz és a politika

23 A budapesti nuncius 1927 épriliséban maga kérte XI. Pius piipét 21 magyarorszégi szerzetesre11—
dek apostoli vizitziciéjzinak elrendelésére. SOMORJAI ADAM, Vz'sz'mtz'0 clpostoliwt institutomm vitae consec-
mme in Hmzgm/"221 1927-1935, Pannonhalma 2008, ktilonosenz 114-115.

24 S.RR.S-S. AA.EE.SS., Ungheria, Pos. 40 P.O., false. 38, fol. 687/:
25 Uo., fol. 677-6871. A teljes jelentést lésd Fuggelék, 2. sz.
26 Gasparri rejtjeltévirata Orsenigonak, 1927. oktéber 8. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 19,

fasc. 1/1 (4.), fol. 62¢; 11. 1010/11, cifr. N92.
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osszefonédészit. Orsenigo figy létta, hogy Csernoch Jzinos korzibbi hercegprimés
f6pa’1szt0ri tevékenységét is politikai érdekek Vezérelték. Sziikségesnek létszott
olyan fij f6p2’1szt0r0k kinevezése, akiknek lqivélasztésénél liizzirélag egyhézi szem-
pontokat Vesznek figyelembe, és nem alkudnak meg a politikai hatalomrnal.“

A nuncius a kiiliigyminiszterrel folytatott megbeszélésen a felettesei 2i1talj0V2i-
hagyott taktikeit kovette. Minden figy tortént, ahogy Orsenigo gondolta. Oktéber
12—én megjelent a kiiliigyminiszternél, és kijelentette, hogy Sz111recs2inyiVa1szem-
ben magas kora miatt a Szentszéknek aggélyai Vannak, majd Hanauerre V0natk0-
zéan kérte a kormziny Véleményét. Miutzin Walko azt Vzilaszolta, hogy 6t hat2ir0—
zottan kifogésolnék, a nuncius zitnyfijtotta a jegyzéket, amely tudatta, hogy a
pépa Serédit szemelte ki az esztergomi érseki székre, és megkérdezte a korrnzinyt,
Van—e a jelolt ellen politikai kifogzisa. A kiiliigyminiszter megbeszélte a kérdést a
miniszterelnékkel, a kultuszminiszterrel és a l<0rm2inyzc’)Val, és egy hét mfi lva
adta zit véllaszjegyzékét. Ebben kijelentette, hogy a kormziny Véleménye szerint
az esztergomi érsek kinevezésénél jobban meg kell fontolni a politikai sze1np0n—
tokat, mint meis esetben, a hercegprimeis nagy politikai befolyéssal jziré kozjogi
poziciéja miatt. Serédinek, aki ifjfiségzitol fogva kiilfoldon élt, nincsenek meg a
sziikséges politikai tapasztalatai, és nem ismeri kozvetleniil az orszzig politikai
helyzetét és a politikai élet szerepl6it. A piispoki karon kiviili személy kinevezése
érzékenyen érintené a piispokoket, emiatt haitminyosan befolyzisolnzi az illet611ek
a piispoki karon beliili tekintélyét, és csorbitané a kozvélemény szemében is a
piispoki kar tekintélyét. A k1'i11'igymi11iszter kérte a Szentszéket, hogy tekintsen
e1Serédi primési kinevezésétéil, akit egyébként bzirmelyik Iegkozelebb megiirese—
do’ piispoki székben szivesen létneinak. A kormziny jeloltje immeir Glattfelder p1'is-
pok Volt, mivel Szmrecsényi nem Vzillalta a jeloltségetfg

Serédi kés6bb tobbszor elmesélte, hogy amikor megtudta, hogy 6 van jelolve az
esztergomi érseki székre, mindent megtett, hogy elhziritsa magzitél ezt a nagy fele—
léisséggel jeiré szolgeilatot. Ezért Romzibol hazautazott rendkiviili szabadségra, de
a pépa tziviratban Visszah1’Vatta.29

Barcza kovet az oktéber 22-ei és 29—ei dipl0mata—f0gad6nap0n széba hozta a
kérdést Gasparri e16tt. Az zillamtitkér azzal kezdte a beszélgetést, hogy egyziltalzin
nem érti, miért ellenzi a kormeiny Serédi jeloltségét. Amikor a kovet kifejtette a
kormény indokait, azt Veilaszolta, hogy azok nem komolyak. Gasparri kijelentette,

27 EMILIA HRABOVEC, Pia XI (2 le conseguenze pastomli (lei z‘mtz‘clz‘i di pace 1ze[l’Ez/Wopcl cem‘7*0—07/‘z'entolle:
il caso della C’ec0.s‘l0wzccbzZz e d6l[’Ufig/J61‘id, La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti
archivistiche. Atti del Convegno Internazionale di Studio Cittfi del Vaticano, 26-28 febbraio 2009
(Pontificio Comitato di Scienze Storiche. Atti e doeumenti 31; a cum di Cosimo Semeraro), Cittfi del
Vaticano 2010, 391-393.

28 CSIZMADIA, A 77mg)/m‘ Lillam és dz egy/aéza/e, 314-315; SALACZ, A f6’/eegyzlri jog, 126~127; Orsenigo
rejtjeltzivirata Gasparrinak, 1927. oktéber I0. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 19, fasc. 1/1 (4), fol.
627°, 11. 1013/11. cifr. N89.

29 BEKE MARGIT, Boldog /Vleszlényi Zoltcin Lajos piispbk élete és /mloilct, Budapest 2009, 71.
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hogy tisztziban Van a primeisi méltészig jelentfiségével, de Serédi minden kritérium—
nak megfelel. Nagy a tekintélye a magyar papség eI6tt, a hazai kéréikkel nem Ve-
szitette el 21 kapcsolatot, hiszen évente téjbb hénapot télt Magyarorszégon, és 21 meg
hizinyzé ésszekéttetéseket és ismereteket réivid id611 beliil megszerezheti. Barcza
kérdésére az zillamtitkzir azt Vzilaszolta, hogy Glattfelder jel6lésér6'l még nem hat2i—
roztak. A kévet figy létta, hogy az eillamtitkzir nagy hangsfilyt helyez Serédi ki-
nevezésének keresztiilvitelére. Barcza jelentésében kifejtett sajzit Véleménye sze—
rint azért jelélte a Szentszék Serédit, mert egyrészt meg akartzik jutalmazni az
egyhzizjogi kodifikécié fziradszigos munkzijziért, mésrészt — és talzin ez a dénté’ in-
dok — Serédiben olyan primtist Véltek Izitni, aki szigorfian dogmatikus alapon,
minden megalkuvés és kornpromisszum nélkiil teljesiti rnajd az egyheiz akaratét.
A Réméban eltéltétt hosszfi évek alatt teljesen asszimilzilédott az ottani légk6r—
héz, és a Szentszék feltétleniil megbizhaté emberévé v2ilt.3° Ezt a jellemzést ke-
sc’fl)b Serédi hercegprimési tevékenysége is alziteimasztotta.

Gasparri ekkor mzir ragaszkodott Serédi kinevezéséhez, ezért mzis megoldzist
talzilt ki. A nuncius november 2-2111 nyfijtotta zit a Szentszék Iijabb jegyzékét, amely
vzilasz Volt a kormény elutasitéséra. Ebben Orsenigo kijelentette, hogy a Szentszék
komoly figyelemre méltatta a kormziny Véleményét, de szerencsére Serédi kivélé
értelmi és erkfjlcsi tulajdonszigai, Valamint a magyar kormziny megbizésébél k1'i1-
f('51d('511 szerzett politikai tapasztalatai biztositékot nyfijtanak arra, hogy hazzijziban
nem Iesz sziiksége hosszfi id6re bebizonyitani, hogy a magyar helyzetet ke1l6en is-
meri. Ezutain a nuncius kézélte, hogy a Szentszék — tekintettel a kormény e11e11Ve-
téseire — nem nevezi ki azonnal Serédit az esztergomi érseki székre, hanem réjvid
id6re cimzetes érseki rangban a f6’egyh2izmegye apostoli kormzinyzéjeivzi teszi meg.
Ezzel a magyar kormény elég nehéz helyzetbe ker1'ilt.]0gilag ugyanis 11eml<if0g2i-
solhatta a déntést, mert 21 piispijkségek betbltésének idfipontja és médja teljesen 21
Szentszék elhatérozészitél fiiggijtt. Ezen kiviil a piispéjkéjk kinevezésére Vonatk0-
262111 1927 tavaszén a Vatikénnal létrejétt intem semplice nem Vonatkozott az aposto-
Ii adminisztrétori kinevezésekre. Serédi ellen politikai kifogeist sem Iehetett fel-
hozni, hiszen kzinonjogi tanzicsosi megbizatésa a Vatikéni 111agyark('5Vetségen addig
is politikai jellegfi’ VO1t.3I

A magyar kormeiny fenntartotta korébbi zilléspontjzit, amivel siettette Serédi
Végleges kinevezését. Valészinfi, hogy a Szentszék eleve szémitott arra, hogy a
kormény ezt lépi, mivel a kiiliigyminiszter mzir a nunciussal folytatott els6, au-
gusztus 2-i megbeszélésén kifejtette, hogy az ideiglenes megoldzis kziréra lenne az
orszégnak. Walko november 14.—é11 adta zit Orsenigénak azt a jegyzéket, amelyben
a kormziny kijelentette, hogy Serédi esztergomi apostoli k01‘m2i11yz6i kinevezése
bizonytalan helyzetet teremtene, ami nem kiveinatos. A kormziny orszégos érdek—

3° SALACZ, A fiikegyzlisijog, 127-128; GERGELY, A /ezztoli/em egy/yriz tbfiéizete, 61-62; V6. BIITCZII Gyb'7"gy:
Dipl07mlt;le77zle’/eez‘772 1911-1945. I, kiad. ANTAL LASZL6, Budapest 1994, 219.

31 CSIZMADIA, A mag)/at-r cillarm 6’: dz egg//aziza/e, 315-316; SALACZ, A f6’/cegg/zlrijog, 129.
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b61 feltétleniil sziikségesnek tartja a szék betéltését, a hercegprimzis kiiltinleges
kbzjogi helyzete miatt. AZ esztergomi érsekség iiresedése idején egy olyan tényezé’
kapcsolédott ki az zillam é1etéb61, melynek hiénya féjdalmasan érezheté’, amikor
szzimtalan je1ent6s politikai kérdés f1'igg6be11 van. A kormény tehzit kérte a Szent—
széket, hogy rnondjon le Serédi ki11eVezésér6l, és az esztergomi érsekség élére ne
nevezzen ki apostoli korményzét. Ugyanakkor kijelentette, fenntartja :ill2ispont—
jzit, miszerint Serédit a legkézelebb megiiresedé’ piispbki székre elfogadné. Walko a
jegyzék étadaisakor széba hozta Glattfelder jeléltségét is, mint akire Vonatkozéan
még nem ismeri a Szentszék zillzispontjzitfiz Barcza november 26—:in beszélt Gas-
parrival, aki azt mondta neki, hogy gondolt a kormény aggodalmaira a hercegpr1’—
rnési szék betéltetleniil hagyziszival kapcsolatban, és Serédi adminisztrzitori kineve—
zése csak kompromisszumos javaslat Volt. Ha kellemetlen Vagy elfogadhatatlan a
korménynak az ideiglenes megoldés, egyezzen bele Serédi azonnali primési kine-
Vezésébe. Az zillamtitkzir hangsfilyozta, hogy Serédi teljesen tisztéban Van a magyar
egyhzizi és politikai helyzettel, az egyhézjogban jzirtasabb mint az ésszes piispék
egyiittvéve, és olyan kifogeistalanul korrekt, hogy hercegprimzisként tud majd
magzinak tekintélyt szerezni. Néla megfelelébb személyt nem talzilhatna a k0r-
mény.

Heirom nappal kés6bb, november 29-én nyfijtotta ‘(it a nuncius azt a jegyzékét,
amelyben tudatta a kiilfigyminiszteriel, hogy a Szentszék tudomzisul Veszi 3 km‘-
mény kiveinszigzit az esztergomi érseki szék haladéktalan betéltésére, és a pépa ki-
nevezi Serédit esztergomi érsekké. A jegyzék kinos meglepetésként érte a k0r—
ményt. Elhatérozték, hogy a kinevezés publikeilészinak elhalaszteisét kérik, és
Klebelsberg kultuszmiiiiszter a legkijzelebbi napokban inkognitéban Réméba uta-
zik, hogy Gasparrival tzirgyaljon. Mzisnap a ldilfigyminiszter beszélt 21 nunciussal,
és kérte, hogy Orsenigo tziviratozzon Rémziba, halasszzik el 21 kéizlést addig, amig
Klebelsberg Rémziban ez iigyben tzirgyalni nem tud. Ennek ellenére az Ossevfl vmfore
Romomo december 1-jei szeimeiban megjelent a Szentszék hivatalos kijzlése arrél,
hogy a peipa biborossé és esztergomi érsekké nevezte ki Serédit.33

3. SERED1 JUSZTINIAN KINEVEZESENEK
FOGADTATASA

AZ Osse7‘vato're Rmmmo l<('5zlésé11ek hire Budapestre, az Orszégos Katolikus S26-
Vetségbe mzir november 30-2111 este megérkezett. A magyar katolikus térsadalom
érémrnel fogadta a kinevezést, talzin éppen azért, mert kéztudott Volt, hogy nem 3

32 Orsenigo jelentése, Budapest, 1927. november 15. S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, P03. 40 P.O.,
fasc. 39, fol. 157*-I772, N3165/27.

33 CSIZMADIA, A mzzgyar cillzmz és dz egy/azizak, 316-318; SALACZ, A ffikegyzli/ijog, 130-132 és 135-136;
AAS 19 (1927) 439. 441. 447-448. Serédi kinevezésének hivatalos id6p0ntja 1927. november 30.
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k0rm2’1ny, hanem 21 Vatik2’1n 2’1l12’1spontj21 gy626tt. A magyar sajté 2'1lta12’1b21n Véve s21’-
Vesen fogadta 212 fij pr1’m2’1st, csak 21 kinevezés m6dj2’1n21k értékelésében oszlottak
meg 21 Vélemények. A katolikus l21Pok ii/nnepeltek, 21 kormény lapjai igyekeztek el-
tussolni 21 kabinet kud211“c2it. A 8 Omi Ujsdg megjegyezte, hogy 21 kinevezés 21 m21—
gyar kormény és 21 Vatikzin kézétti hosszabb t2irgy21l2’1s0k ut2’1n tértént. E2 Volt
egyébként 21 hivatalos Verzié, igy nyilatkozott késébb, Svéjcbél téirtént h21221ut2122isa
ut2’1n maga Bethlen IstV2’1n miniszterelnék is. A2 ellenzéki sajté élesen t2’1madt21 21
k0rm2’1nyt, kiilénésen Klebelsberg kultuszminisztert, hogy nem s2er2ett érvényt 21
f6kegy1’1ri jognak, és 21 felelfisségre V0n2is kérdését is felvetették. A Pesti H1’/flap is
meglepetésnek tart0tt21, hogy 21 kinevezést nem 21 kormény hivatalos k62léséb6l,
hanem 21 V21tik2’1n lapjébél tudta meg 212 0rs22ig. A2 1’1js2’1g december 2—21i Vezércikke
megéllapitotta, hogy 21 legutébbi piispéki kinevezések arra utalnak, hogy 21 k0r—
m2’1ny és 21 Szentszék kézétt Versengés, esetleg ellentét 2111 fenn.34

B21rc221 Vil2ig0s21n l2’1tt21, hogy 21 nyiIv2in0ss2’1gr21 h0221t211l211 21 kinevezés befejezett
ténnyé Vélt. Késéibbi elemzése szerint azt egyetlen médon lehetett Voln21 megak21d2i—
Iyozni, ha 21 kormény m2ir 21 legelején, Serédi nevének elsé’ emlitésekor hatérozottan
kijelentette Volna, hogy politikai okokbél nem fogadhatja el esztergomi érseknek.
A kévet téviratozott 21 kijliigyminisztériumba, hogy 21 kinevezés kéjzzététele ellenére
bejelentse-e Klebelsberg l2’1t0g21t2’1s2it. Ige11l6 V2i121s2t kapott, és 212t is k62('31ték Vele,
hogy 21 kultuszminiszter s2éV2i 21k211'j21 tenni, hogy 21 kérdésben 21 k01‘m2i11yt kész
helyzet elé 2ilh'tott2'1k. Ezen kiviil meg ak21rj21 beszélni, hogy 21 j6V6beI1 hogyan le-
hetne a2 intem semplice harmonikus Végrehajtzisét biztositani. Barcza december 2-én
t2112’11l<02ott e16s26r 21 kinevezés publik2il2is21 ut2’111 Gasparri 2’1llamtitk2’1rr211. A kévetet
212 2’1l121mtitk2’1r 2122211 21 kérdéssel fogadta, hogy jé Vagy rossz hireket hoz-e. B21rc221
csak annyit felelt, ut21s1’t2’1st kapott, hogy kézélje, 21 kultuszminiszter 21 legkijzelebbi
n21p0kb2111 inkognitéban Rém2ib21 érkezik és felkeresi 212 2ill21mtitk2i1‘t. G21sp21rri e2-
utén 212t kérdezte, elfogadjék-e Serédi kinevezését, amire a kéivet csak annyit fe-
Ielt, hogy Klebelsberg fog majd 21 korm2’1ny 2’1ll2’1spontj2irél t2ijéko2t21t2ist adni. A2 211-
I21mtitk2’1r m21gy21r2i2ni kezdte B21rc22’1n21k, hogy 21 kinevezés joga 21 Szentszéket illette
meg, és nem kif0g2’1s0lh21té 212 elj2’1r2’1s21, mert 21 k0rm2’111y nem emelt Serédi ellen poli-
tikai kif0g2'1st, s6t kijelentette, hogy b1'rj21 21 bi2211m2it, V21121mi11t 21 kormény siirgette
21 pr1’m2’1sis2ék betéjltését. A kéivet 212t V2ilas2o1ta, nines ut21s1’t2is21, hogy err61 es2me-
cserét folytasson, de annyit mondhat, hogy nagyon kinos hatzist keltett Budapes-
ten, hogy 21 Szentszék kész tények elé aillitotta 21 magyar korményt. Gasparri 2122211
menteget62('5tt, hogy 6 mindig mondta, Serédi 21 legmegfelel6bb jekjlt, és reméli,
hogy 21 k0rm2’111y nem fog nehézségeket okozni. B1’1cs1’122’1skor kijelentette, hogy
b2i1‘mik0r rende1ke2ése’1‘e 2ill Klebelsbergnek. Amikor B211‘c221 kilépett 212 2il121mtit—
kértél, 212 e16s20b2ib21n Vérakozé kévetek gratuléltak neki 212 1’1j pr1’m2isho2, és ki-
emelték, hogy kivételes és nagy megtiszteltetés érte Magyarorszégot 2122211, hogy 21
p2’1p21 Serédit egyben biborossé is kinevezte. A kinevezésben 21 magyar kormény

34 CSIZMADIA, A flmgycz-r cillarm 6’: dz egg//aziza/e, 318; SALACZ, Af6'/cegyzlrijog, 133.
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gyfizelmét Iattak, és figy Vélték, eléinyére fog szolgalni Magyarorszagnak az 1’1j pri-
mas jé kapcsolata a papaval és a biboros allamtitkarral. Barcza ehhez természetesen
jé képet Vagott, belatva, hogy kifelé az a legjobb taktika.35

Amikor Serédi a kinevezését k6Vet6 napon szokasa szerint megjelent a k6Vetsé—
gen, Barcza kifejezte neki személyes jékivansagait. Serédi kijelentette, hogy tudja,
nem 6 Volt a kormany jeléltje, de nem is Voltak Vele szemben személyes és sfilyos
kifogasok, mégis tudataban Van annak, hogy nehéz és kényes szerep Var ra. Ezutan
is mindenben hazaja érdekeit fogja szem eI6tt tartani, és a kormannyal szemben lo-
jalis és tapintatos lesz. Felhivta Barcza figyelmét, hogy milyen nagy megtiszte1te—
tés Magyarorszagnak, hogy a papa biborosként tette meg 6t esztergomi érseknek.
XI. Pius ki is jelentette neki, hogy ezzel az orszagot és a sokat szenvedett magyar
nemzetet kivanta kiilénés megtiszteltetésben részesiteni. December 3-an Serédi
érdekl6désére Barcza azt Valaszolta, hogy Klebelsberg Rémaba utazasabél arra le-
het kévetlceztetni, hogy a Vatikan eljarasa Budapesten komoly ellenérzést keltett.
Serédi viszont azt mondta, érthetetlen a ku1tuszminiszte1‘lépe'se, hiszen }<ineVezé—
se mar nem Valtoztathaté meg, igy az utazas mar csak iinneprontas. Ugy latta,
Klebelsberg Varatlan megjelenése rossz hatast fog kelteni. Kérésére Barcza taVirat—
ban tudatta a kiiliiggyel, hogy Serédi nem tartja célszerfinek, hogy a ku1tuszmi-
niszter most targyaljon Gasparrival. A tavirat azonban mar csak azutan érkezett
meg, hogy Klebelsberg elindult R6maba.35

December 3-ai megbeszélésiik Végén Serédi megkérdezte Barczat, helyeselné-e,
ha egy hazafias és lojalitasi nyilatkozatot kiildene a kormanynak. A kévet iigy itélte
meg, hogy ez érdekében all a kormanynak, és segitett is a megfogalmazasban. A nyi—
latkozatban Serédi kijelentette, hogy esztergomi érseki és hercegprimasi m1’ik('5dé-
sében a haza érdekeit fogja szem el6tt tartani, és mindenben olyan tapintattal és
kijriiltekintéssel szandékozik eljarni, ahogy eddig is tette. Hazafias szandékaban
meger6s1’ti a papa kijelentése, hogy egyidejfi biborosi kinevezése és azaltal, hogy 6
maga fogja piispékke’ szentelni, nemcsak Serédi személyét, hanem Magyarorsza—
got is kiilénleges megtiszteltetésben akarja részesiteni. Végiil kérte a kormany jé-
indulatfi tamogatasatfl Ezt a nyiiatkozatot szombaton irta Serédi, és hétf6n, de-
cember 5—é11 a Magyar Tavirati Iroda mu11l<ata1‘s2i11ak hasonléan nyilatkozott,
hozzatévez ,,Odaadé munkasa akarok lenni egyhazamnak és hazzimnak, biztositani
éhajtom e ketté’ kézétti harménia fenntartasat, mert igy Vélem e1é’segiteni kato1i—
kus hiveim boldogsagat. Mindazokkal a honfitarsaimmal pedig, akikkel nem a Val-
laskbzésség, hanem édes hazank szeretete ffiz éjssze, a lqélcsbnés megértésre és bé-
kességre s az orszag érdekében V2116 egyfittmunkalkodasra kivzinok t6rekedni.”38

35 SALACZ, A f6’/eegyzlrijog, 133-135.
36 UO., I36—137.
37 Uo., I37.
38 Magyar Tavirati Iroda H1'rarch1'Vum 1920-1945 (MTI Arch.) /attp://on/c/9z'vI920—I944.mti./yu (le-

tbltész 2012. 01. 20.) Hirkiadas, 1927. december 5., 37.
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A korm2’1ny tagjai nem Voltak egységesek 21 helyzet megitélésében. A Genfben
térgyalé Bethlen miniszterelnék nem kivzint t0v2’1bbi lépéseket tenni 21 kinevezés
ellen, létta, hogy ehhez most m2ir b21r2’1ts2’1g0s arcot keli mutatni, és tudta, hogy
Serédi V21tik2ini ésszekéttetéseit jél tudj21 m21jd hasznosftani 21 kormény, f6ként 21
fiiggében Iévé’ csehszlovzikiai egyhzizkormeinyzati és birtokiigyek kedvezé’ megoi-
déséban. Megelégedett Serédi december 3—21i hazafias és Iojalitzisi nyilatkozatéval, és
azt V2’1121sz0lta, hogy 21zt ,,nagy megnyugvéssal és készénettel” Vette tudom2'1su1.
Addig is, amig arra hivatalosan alkalma nyilik, személyesen azonnal iidvézli 6t
m21g21s 2i1l2'1s2ib21n, és meggy6z6dése, hogy a Serédi nyi121tk0z21t21 szellemében V2116
egyiittmfikiidés az orszég érdekeit fogja szoigélni. Serédi ilyen ir2'1ny1'1 teVékenysé—
gében mindig sz2’1m1’th21t a kormziny ,,k6zrem1’ik6désére és tettre kész t2'1mog21t2’1s2’1—
1°21”. A miniszterelnék arra kérte B21rCz2’1t, mie16tt Serédivel kézélné, mutassa meg
Klebelsbergnek 21 széveget, akit felhatalmazott, hogy megbeszéléseinek eredmé-
nyéhez képest vailtoztathat rajta. A kultuszminiszter azonban t21ktik21i okokbél
hallgatott réla, mert figy Vélte, hogy Bethlen iidvéizletének 2it21d2isa gyengitené
tzirgyalési poziciéit Gasparrival szemben. A kormziny m2isik meghatérozé tagja,
Vass Jézsef minisztere1nt'>k—helyettes is Iigy gondolta, m2ir nem lehet vziltoztatni
Serédi kinevezésén, Viszont felhivta 21 figyelmet, hogy Csernoch hercegprimés ha-
gyatéka 700 000 pengé’. Ez azonban csak akkor marad meg, ha 21 kormény az esz-
tergomi f6egyh2izmegyét az adéztatés tekintetében t0V2ibbr21 is olyan elnézéssel és
jéinduiattai kezeii, mint eddig, kiiiéjnben nem marad az 6sszegb6l semmi. Az 21d6z-
tatzistél fiigg az érsekség j6V6beni jéjvedelme is. Ilyen médon 21 primzisra akkor is
nyom2’1st lehet gyakorolni, ha a javadalmat z<')'kken6mentesen 2it21dj2ik neki. Vass
szerint ezzel nem kell megfenyegetni Serédit, de éreztetni kell Vele, hogy anyagi
szempontbél feltétleniil sziikséges sz2im2ira 21 korm2’1n11y21l V2116 egyfittm filcédés.
Bethlen mi11isztere1n6k teh2it bijlcsen 21 k01‘m2i11y j21V2ir21 21k211‘t21 forditani 21 helyze—
tet, helyettese meg akarta zsaroini az 11j hercegprimzist, 21 kultuszminiszter 212011-
ban nem nyugodott bele 21 kinevezésbe és elutazott Rc’>m2’1ba.39 Ugyanakkor feltéte—
1ezhet6, hogy Klebelsberg m21g21 sem hitt ig21z2’1n abban, hogy 21 Szentszéket déintése
megm2’1s1’t2’1s2’1r21 tudja birni, h21nemink2’1bb ki 21k21rt21 h21szn2’1111i 21 helyzetet, hogy en-
gedményeket csik211‘j011 ki 21 f6p21pi kinevezések elj2'11‘2is2iV21l kapcsolatban.

A kultuszminiszter december 7—én érkezett meg, és el6sz6r Serédivel beszélt,
négyszemkézt. A beszélgetésrffl ut2ina nagy megelégedéssel iiyilatkozott B21rcz2’1-
nak, mert Serédi az tisszes fontos belpolitikai kérdésréil (kirélykérdés, feiekezetek
Viszonya, primési kiV2’1lts2’1g0k) 21 kormény 2’1li2’1sp011tj2’1v21l megegyezé’ nézeteket V211-
Iott. Mésodik megbeszélésiikén m2’1r Barcza is jelen Volt. Serédi 21 kirélykérdéssel
kapcsolatban kijelentette, hogy 212 I921-CS t'c31‘Vénycil<k elismerésének 21I21pj2i11 2111,
sz2im:ir21 az elsé’ az orsz2’1g és 21 nemzet érdeke, és csak azutein 21 kirélyé. Habsburg
Ottét nem tekinti kirélynak, és csak az lehet kir2’11y, 21ki 21 nemzet akaratébéi, t(')'r—
Vényesen lesz 212221. A kérdés mego1d2’1s21 pedig még nem 21ktu2’11is. A felekezetek Vi-

39 CSIZMADIA, A flmgycz-r cillarm 6’: dz egg//aziza/e, 319; SALACZ, Af6'/cegyzlrijog, 144-145.
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szonyzirél azt mondta, hogy programja a felekezeti béke és harménia ésszhangba
hozzisa a kézés haza érdekeivel. Kijelentette, hogy tisztéban Van a primzisi méltészig
térténelmi és kézjogi kivéltségainak jelentéségével, és azokat hfiségesen kivzinja
61'izni. Biztositotta Klebelsberget, hogy tudja, primzisi feladatét csak figy tudja si-
keresen Végezni, ha egyiittmfikéidik a korrnénnyal és élvezi annak bizalmeit. Barcza
rnegeillapitotta, hogy mindez megegyezett azzal, amit Serédi kor2’1bbibeszélgetése—
ikben neki kifejtett. Serédi kész Volt politikai hitvallését esztergomi széke elf0gla-
lésakor irésban, a kormainyzéhoz intézett iidvézlé’ levélben megismételni. EH61
Gasparrival is beszélt, aki nem talélt benne kifogésolnivalét, de feleslegesnek tar-
totta irésban régziteni. Utébbihoz Viszont Klebelsberg ragaszkodott, mert magyar
beliigynek tekintette, arnelybe nem szélhat bele a Szentszék. Serédi ezt elismerte,
és kijelentette, hajlandé nyilatkozatzit az emlitett médon megtenni.

Klebelsberg december 8—én Gasparrit kereste fel. Kiséretében volt Barcza és
Serédi, akit az éllamtitkér a megbeszélésen is ott tartott. A kultuszminiszter e16-
szér a kézelmfilt eseményeit emlegette fel, Serédi jelélését Székesfehérvzirra, amit
csodzilkozéseira a Szentszék nem fogadott el. Most is 6 kivzinta Szmrecszinyi primzisi
kinevezése esetén Serédit Egerbe kinevezni, hogy onnan pair év mfi lva,a magyar
helyzetet megismerve mehessen toveibb Esztergomba. A kultuszminiszter ti1tal<0—
zott Serédinek kijzvetleniil primzisszi Valé kinevezése ellen. Felhozta, hogy értana a
primzisi tekintélynek, ha a méltéségba egy egyszerfi szerzetespap keriilne, Vala-
mint hogy Serédi hosszfi tévolléte miatt nem ismeri kell6en az orszég Viszonyait,
ezért 116111 élvezheti a kormziny bizalmzit. Ezutzin rétért a Serédi kinevezése okozta
belpolitikai helyzetre, amelynek szerinte sfilyos, s61: Végzetes parlamenti l<6Vet-
kezményei lehetnek, mert a kéjzvéleményben azt a benyomeist keltette, hogy a
kormény nem képes sajzit zillzispontjzinak és az orszzig érdekeinek érvényt szerezni.
Ezért 21 kormziny helyzetének meger6s1'tésé1‘e és az ellentétek elsimitziszira enged—
ményeket kivzin elérni a Szentszéknél. Kérte egyrészt a ffipapok ki11eVezésér61sz6-
lé mzirciusi megéllapodés, az intent semplice médositziszit, hogy a j6V6ben hasonlé
esetek ne fordulhassanak e16, mzisrészt Vass Jézsef kinevezését utédleisi jogga1gy6—
ri segédpiispéknek.

Gasparri csodzilkozott, hogy a kormziny nehezményezi Serédi kinevezését,
amikor nemrég lett k0rm2inyf6tan2ics0s, és I920-tél a Vatikéni magyar kévetség
kzinonjogi tanzicsosa. Klebelsberg ellenérveivel szemben példzikkal bizonyitotta,
hogy Serédi egyszerfi szerzetespapként akér peipa is lehetne. A magyar Viszonyokat
pedig jobban ismeri, mintha Magyarorszégon élt volna, mert éllandéan olvassa a
magyar fijszigokat, és szinte minden Réméban megfordulé magyar felkeresi 6t, 3
magyar piispékék pedig iigyeiket az 6 kézvetftésével intézik. AZ zillamtitkzir sze—
rint a kormzinynak inkeibb ériilnie kellene, hiszen a ,,111egcs0nk1’tott Magyar0r-
szzignak” szélé példétlan megtiszteltetés, hogy a paipa egy egyszerfi szerzetest és
kénonjogi tanécsost el6bb biborossai nevez ki, majd biborosként kiildi Esztergomba
hercegprimeisnak. Némi szarkazmussal jegyezte meg Gasparri, hogy az utédeillamok
mér mind tiltakoztak Serédi kinevezése ellen, és megkérdezte Klebelsberget, nem
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riad—e Vissza attél, hogy most ugyanezt tegye. Kijelentette, hogy azért sem érti az
ellenkezést, mert a kormainy nem emelt politikai kifogést, s6t kijelentette, hogy
bizalommal Van Serédi irént. Amikor a Szentszék — a kormziny érveire tekintettel
— hajlandé volt Serédit ideiglenesen apostoli adminisztrzitornak kinevezni, ezt 21
kormeiny nem fogadta el, és kérte a primeisi szék azonnali betéltését. A Szentszék
teljesitette ezt a kérést — mondta az éllamtitkeir —, tehzit eljérésa korrekt és j6indu—
1at1’1 Volt. A politikai ellenvetésre Volt alkalma a korménynak, de utélag nem Iehet
réla szé.

Barcza kézbevetésére Gasparri hajlandénak mutatkozott az intesoz semplice ki-
egész1'te’sér6l tzirgyalni, és Barcza felajzinlotta, hogy a kormziny ziltal készitendé’
szévegvziltozatot rnegbeszéli Vele, majd az zillamtitkzir jegyzék formeijziban kézli a
jévéhagyott széveget. Gasparri Vass kinevezése helyett felajzinlotta, hogy a tébori
piispélcségre a kormény egyik jeléltjét fogadjzik el, de ezt Klebelsberg és Barcza el-
utasitotta, rnert szerintiik nem er6sitette Volna meg ke1l6képpen a kormény hely-
zetét. Gasparri megigérte, hogy foglalkozni fog Vass kinevezésének kérdésével. Az
zillamtitkér végiil Barcza felé fordult és kijelentette, nagyon jél tudjék, hogy Serédi
Magyarorszeig olyan részében sziiletett, amely most idegen eillamhoz tartozik, és
elvesztését az egész orszég siratja. Egy err61a Vidékréil szérmazé biboros kineVezé-
sével a pépa bizonységot akar termi Magyarorszeig irzinti szeretetér61 és a magya-
rok balsorsa irzinti megérte'sér6l. Ez egye'rtelm1'ien 21 trianoni probléméra és a ma-
gyar reviziés igényekre és politikzira V2116 utalés V0It.4°

Klebelsberg ekkor mzir biztosan szémolt azzal, hogy Serédi kinevezésével szem-
beni tiltakozeisa sikertelen lesz, de Valamilyen eredményt mégis fel akart mutatni.
A kévetségre visszaérve el6Vett a zsebéb6l egy nyilatkozatot, amely arrél szélt,
hogy Serédi megigéri, megtartja Magyarorszzig térvényeit és szokzisjogait, és hfi
lesz az alkotmzinyhoz és a kormzinyzéhoz. Miutén ezt Serédi elolvasta, alziirta, de
magénzil tartotta, és a miniszter téibbszéjri kérésére sem adta Vissza. Mélyen meg-
se’rt6d6tt rajta, mert figy értelmezte, hogy magyar mivoltzit Vonjzik kétségbe. Ke-
s6bb a kultuszminiszter legaleibb azt szerette Volna elérni, hogy a Vatikéni kéjvet je-
lentésébe vegyék be, hogy a kormzinyzérél tiszteletteljesen nyilatkozott. Erre
Serédi azt Vzilaszolta, azt 1'1‘ 21 jelentésébe, amit akar, de azt 6 alzi nem irja. Kle-
belsberg ezek utén azzal akarta lekbtelezni, hogy felajeinlotta a kinevezéssel kap-
csolatos kéltségek fedezését, amelyek je1ent6s ésszeget tettek ki. Serédi késfibb
tébbszér megemlitette, hogy 6t életében csak egy ember akarta megvesztegetni, az
pedig Klebelsberg v01t.4‘

A kultuszminiszter, bér alig ért el Valamit, annyira meg volt elégedve Gas-
parrival folytatott megbeszélésének eredményével, hogy inkognitéjzit is felfedte.
December 9-én hivatalos lzitogatzist tett a Collegium Gewimnicum et HzmgcWz'—

4° CSIZMADIA, A 7mzg)m' zillzzm és IIZ egy/acizcz/6, 320; SALACZ, A f5'kegyz27'ij0g, 138-141; BEKE, Boldog
Mes2;le’7qyz' Zolnin, 71-72.

4‘ SALACZ, A féliegyzlrijog, 14.1; MESZLENYI, A 77/mgyc1'r /yercegprimciso/e, 4.06-4.07.
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cumban, és elh21t2'1r0zt21, hogy 21z o121sz kultuszminiszterrel és 2’11lamtitk2’1rr211ebédel.
Barcza, utas1’t2’1s2’1n21k megfeIeI6en mindent megtett, hogy visszatartsa Klebelsber-
get attél, hogy nyilV2’1n0s21n mutatkozzon, és téviratozott 21 k1'ili'1gyminisztérium-
ba, 21zt j21V21s0lV21, gondolkodjanak, hogyan lehet majd 21 s21jté1e1ep1ezésé1‘e 1‘e21g2ilni.
Budapestr6l megnyugtattzik 21 kéjvetet, hogy Klebelsberg egyik helyettes 2i1lamtit—
k2’1r21 e16z6 este mér kifecsegte, hogy 21 miniszter Rémziban van, igy m2’1r nincs érte1—
me 212 inkognité megéirzésének. A kultuszminiszter m2’1sik V2'1r21tl21n lépése 212 Volt,
hogy Vass kinevezését a saj2it kezdeményezésére hozta e16 Gasparrinak, mint 21
kormény egyik k1'V2’1ns2ig2it. Barcza 21 k1'i11'igyminiszte1‘—helyettesnek irt levelében
meg is jegyezte, hogy ehhez m2ir nagy merészség keIlett.42

A Gasparri és Klebelsberg kéizéjtti mésodik megbeszélésre december 1o—én ke-
riilt sor, ismét Barcza és Serédi jelenlétében. A biboros 2i1121mtitk2ir kérette m21g2'1hoz
a kultuszminisztert, és bejelentette, hogy 21 p2ip21 elhatérozta az Osserwztore Roma-
7z01)21n egy hosszabb nyilatkozat kézzétételét, amely Serédi kinevezésének rendl<1’-
viili jelentfiségét méltatja. Fel is olvasta a nyilatkozat tervezetét, m21jd 2it21dta azzal,
hogy azon véltoztathat is 21 kormeiny, és jévéhagyzisa utzin Barcza juttassa neki
Vissza. A Szentszék nevében azt kérte, hogy 21 magyar kormény is tegyen kézzé a
budapesti sajtéban egy nyilatkozatot, amelyben kifejezi kéjszéjnetét 21 Szentszék
nyilatkozateiért. Barcza kérésére az 2ill21mtitk2ir megigérte, hogy amig mindkét sz6-
Vegben meg nem 2i1121p0dik 21 két fél, 21 Szentszék semmilyen nyilatkozatot nem 21d
ki. Klebelsberg azzal Vette ét 21 széveget, hogy majd 6 fogja kézélni 21 korménnyal,
Budapestre V2116 Visszatérése utén. Fenntartotta azonban két kérését, Vass ki11eVe—
zésére és az mtesa semplice médositéséra Vonatkozéan. A kultuszminiszter rémai 12i-
togatésa elhfizédott, és mivel Vass kinevezését el6zetes megbizatés nélkiil Vetette
fel, tartottak t0V2’1bbi énkényes lépéseit6l. December 13-2111 ezért t2ivir21t érkezett 21
V21tik2ini m21gy21r kévetségre, amely 21rré1sz(')1t, hogy 21 miniszterelnék és 21 k1'i11'igy—
miniszter ériilnek, hogy 21 kultuszminiszternek sikeriilt Gasparrit rébirni 21 m2irci-
usi inteszz semplice kiegészitésére, de 21 széveggel kapcsolatban aggélyaik Vannak, és
azt még szeretnék megbeszélni 21 kultuszminiszterrel. Bethlen kérte Klebelsberget,
hogy ennek és 21 Vass-iigynek 21 megbeszélése cé1j2ibé1miel6bb utazzon haza. A ku1-
tuszminiszter teh2it december 14—én elbficsfizott G21spa1‘1‘it61, és megéllapodott
Vele, hogy 21 tovébbi térgyalésokat Barcza folytatja.43

Ezzel tulajdonképpen Serédi kinevezésének iigye lezérult. A Genfb61 haz21ér—
kez6 miniszterelnék azt nyilatkozta 21 kormény kéjzeli 8 O77/zi Ujscig munkatérsa
el6tt, hogy ,,21 hercegprimés kinevezését hosszas t2’1rgy21l2is0k el6zték meg 21 Vati-
k2’111n21l, s szé sem lehet 211161, hogy 21 magyar korményt Serédi Jusztiniénnak pri-
m2iss2i tértént kinevezése V2ir21tI2111u1 és meglepetésszerfien érte V0l1121”.44 Ez tul21j—
donképpen igaz is Volt, 21 helyzet azonban mégsem egészen igy festett. Klebelsberg

42 CSIZMADIA, A flmgyzzr zillzzm és dz egg//azizzzk, 320; SALACZ, Af5'/eegyzlrijog, 145-146.
43 CSIZMADIA, A 77mg)/m‘ aillam és dz egy/aézzz/e, 321; SALACZ, A f6’/eegyziri jog, 142-144.
44 MTI Arch. Lapszemle, 1927. december 14., 2.



AZ ESZTERGOMI ERSEKI SZEK BETGLTESE 1927-BEN 271

rémai fitjzinak Végiil is semmilyen eredménye nem Volt, hacsak az nem, hogy a saj-
té céltéblzijévzi Vélt, amely igyekezett nevetségessé tenni 6t.45 Akultuszmi11iszter-
nek nem sikeriilt megakadzilyoznia Serédi kinevezését, bzir talén nem is ezt akarta,
csupzin engedményeket kicsikarni 21 Szentszékt6l. Vass Jézsef piispéki kinevezését
szintén nem érte e1.

Az intesol semplice kiegészitését Vagy médositzisét sem tudta keresztiilvinni. Az
iigy 1928 nyarziig hfizédott. A kormény azt szerette Volna elérni, hogy a jelélt ne-
Vének kézlése és a kinevezés nyilvénosségra hozatala kézétt tizenbt napja legyen
politikai kifogzisai kézlésére. Gasparri csak annyit fgért, hogy a j6V6ben 21 kineve—
zéseket nem fogjék a hivatalos kézlésiikkel egy id6ben publikélni, de e tekintetben
a Szentszék nem kiitelezte magét semmiféle megszabott idé’ betartziszira. Ezt azon—
ban az zillamtitkér nem Volt hajlandé irzisban is régziteni. Annyit sikeriilt elérnie a
magyar kormainynak Serédi kinevezésével kapcsolatban, hogy a Gasparri ziltal fel-
ajzinlott nyilatkozatot az Ossermtore Roman/z0’ban nem kbzélték. Budapesten ugyan-
is figy lzittzik, hogy 212231 21 Szentszék csak a maga éllzispontjét igazolta Volna. Ezért
megkérték Gasparrit, tekintsen el 21 k6zzéte’telt6l, mert 21 nyilatkozat Vitéra adhat
alkalmat. Az eillamtitkeir megértéssel fogadta a kormeiny kérését, és Iemondott a
nyilatkozat k6z1e’se’r61.46

Serédi kinevezésének Viharos része Klebelsberg elutazészival lezérult, most mér
az iinnepélyes események kijvetkeztek. Szerény Viselkedése nem Vziltozott meg:
,,Sere’dib1'b0ros a kinevezése utzin is gyakran, hetenként két-héromszor eljért 21 k6-
Vetségre, hogy ott meg folyé iigyeit elintézze. Ilyenkor, mint azel6tt is, rendesen
neilunk ebédelt. Mfg aze16tt szerzetesi szerénységgel cukrot sem Vett a fel<etek2’1Vé—
jzihoz, mint biborost mzir révettem arra, hogy egy darab kockacukrot ejtsen a l<éVé-
jziba, mert hiszen az esztergomi egyhzizmegye jévedelmei. .. annyit még kitettek,
hogy a cukor 21 kzivéhoz kitellett be1611'ik, igy ezt 21 fényfizést az Iij hercegprimzis
megengedhette magzinak” — irta Barcza némi szarkazmussal em1ékirataiban.47

A biboroskreécié tébbnapos cereménia keretében ment Végbe. XI. Pius peipa 21
december 19—én dé1el6tt tartott titkos konzisztériumon hirdette ki Serédi b1’boros—
sei és esztergomi érsekké tértént kinevezését.48 Ugyanaznap Bethlen minisztere1-
116k kézés munkzira hivta fel az 1'1j hercegprimést 1'idV6z16 t2ivi1‘at2iban.49 Ezzel
Bethlen el6re tekintett, igyekezve feledtetni a kinevezés kbrfili bonyodalmakat.
December 21—én dé1el6tt adta tit 21 peipa az 1’1j biborosoknak a biretumot. XI. Pius fid-
V6z16 beszédében kiemelte, hogy a négy flj biboros kéjziil a legfiatalabb Serédi
Jusztinién ,,a szent kollégium és a mi igazi Benjaminunk, aki bfiszkesége a tud0-
ménynak és dics6sége orszégzinak. Ertesfi lt fi nkarrél, hogy Magyarorszégon mi-

45 A réla megjelent karikatfirzikat lzisd Pesti Hirlap, I927. december 15., 13. és december I8., 13.
46 CSIZMADIA, A 7mzgym' cillam és dz egy/aciza/e, 321-322; SALACZ, A f(3'/eegyzlrijog, 145-150; GERGELY,

A /ecttoli/my egy/Jviz tiirténete, 56.
47 BARCZA, Dipl07Imme77¢lé/eeim, 224.
48 MTI Arch. Hfrkiadzis, 1927. december 19., 22-23; AAS I9 (1927) 439.
49 ZWTI Arch. Hfrkiadés, 16. Az eseme’nyekr61 a sajtéban: Nemzeti Ujszig, 1927. december 20., 3-4.
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lyen érémet keltett 212 6 kinevezése. Mi és 21 Szentszék Valéban ériiliink, ha megkii—
lénbéjztetett jéakaratunkat kimutathatjuk Magyarorszég irént, amely oly sokat
szenvedett, és amely éVsz2’1z21dok0n keresztiil az egyhéz, 21 kult1’1ra és a civilizécié
igazi és er6s Véd6b2’1sty2ij21 Volt” — mondta 21 p2ip21. Ezutén az 1'1j kardinélisok érdeme—
it sorolta fel, és Serédi felé fordulva kiemelte, hogy sok éve taneira 21 Szent Anzelm
Kollégiumnak, fiatal, de rnzir annyi éve tudés, és a magyar kévetség egyhézjogi ta-
n2’1cs0sa. ,,De ezenfeliil ki kell emelniink munk2’1ss2’1g2’1t 212 egyhézjogi kédex, e n21gy-
szerfi 21lk0t2’1s szerkesztése kériil. Mi tudjuk legjobban, hogy ennek 21 munkzinak 6
Volt Iegfébb rnunk21t2irs21. Mindez 21 tevékenysége 6re2'1 ir2iny1't0tt21 a figyelrnet, és
kiilénésen a rniénket, S ezért 6t Vélasztottuk ki e 111éItés2igra” — mondta p2'1pa.5°
Barcza kiivet megértette, hogy 21 peipa szavaival a rnagyar kormzinynak is 1"1zent.5 I

A biborosi kinevezés cereméniéjénak z2ir2’1s21 21 december 22—i nyilvénos konzisz-
tériurn volt, ahol 21 hiV21t21l0s ldildéttségelc jelenlétében j2’1ru1t21k 21 biborosok 21 p2ipai
trén elé. XI. Pius 21 szertartés szerinti im2’1ds2’1g lciséretében megérintette fejiiket 21
bfborosi kalappal, 21 gozlemssal, majd megcsékolta arcukat. Ezutén 21z 1'1j biborosok
egymést kéjszéntétték csékkal és fogadteik 21 szerencsekfvénségokat. A biborosi ka-
lapot 21 délutén folyamén 21 peipai udvar két tisztviseléije kézbesitette Serédinek 21
Szent Anzelmbenfi l

A Magyarorszzigrél érkezé’ hirek Serédi kirievezésével kapcsolatban elégtételiil
sz0lg2ilt21k 21 Szentszéknek. A p2ip21 21 szokzisos fijévi f0g21d2is011 21z mondta Barczénak,
ijrémmel létja, hogy 21 kinevezés Magyarorszzigon megelégedést és ijrémet keltett.
,,Azért neveztfik ki Serédit, mert kivzilé személyes tulajdonszigai és nagy tudésa mel-
lett még elég fiatal korban Van, és igy fiatal eréllyel és munkakedvvel Iéthat majd
h0zz2’1 a reé Véré fontos feladatok elvégzéséhez” — jelentette ki XI. Pius.53 A pépa
maga Végezte Serédi piispékké szentelését 1928. j21nu2ir 8-2’111, 21 Sixtus-k2’1p0ln2’1b2111,
m21gy21r z21r2i11d0k0k jelenlétében, héromérés szert21rt2is keretében. Ekkor nytijtotta
zit Serédinek az érseki palliumot is. Uténa 21 pzipa reggelit adott tiszte1etére.54
Mindezzel a Szentszék kifejezte 212 11j esztergomi érsek ireinti kiilénés megbecsiilé-
sét. Serédi januér 19—én érkezett Budapestre, janueir 26-én tette 1e 21 hivatali eskiit 21
kormainyzé kezébe, majd janu2’1r 28-2111 vonult be iinnepélyesen Esztergomba, ahol
beiktatték hiV21t21l2ib21. 55

Az 1'1j hercegprimésra 21 magyar kézvélemény nagy Vérakozésokkal tekintett.
Az ellenzéki Pesti Hirlap tudésitéja még december 17—én, R6m2iba11 kereste fel, a
Szent Anzelm kolostorban, hogy interjfit készitsen Vele. Személyisége megragadta
az fijségirét. Ugy létta, ,,nemes egyszer1’1’ség” Van Serédi megjelenésében, szaV21i-
ban, mozdulataiban. Cikkét igy fejezte be: ,,A1k011yodott. De én Iigy éreztem, Ma-

5° MTI Arch. Hirkiadés, 1927. december 21., 25.
5‘ SALACZ, A f6’/eegyzlrijog, 151-152.
52 MTI Arch. Hfrkiadés, 1927. december 22., 25; AAS 19 (1927) 443-444.
53 Idézi: SALACZ, /1fi3'kegw27/'ij0g, 152.
54 MTI Arch. H1’rki21d2’1s, 1928. j2111u2’1r 8., 6-9.
55 MTI Arch. Hfrkiadés, 1928. januzir 19., 8; SALACZ, Af6'/cegyz2'rz'jog, 155.
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gyarorszeignak most — hajnalodik csak igaz2in.”5“ Az ellenzéki sajténak ebben a fo-
gadtatéséban nyilvén szerepet jétszott 212 is, hogy az 1’1j hercegprimaist a kormény

. <akarata ellenere neveztek kl A11 azonban ellenzeki magatartast Vart Sereditol,
csalédott, hiszen egyhziz és zillam harmonikus egyfittmfikédésének Volt a hive 6 is.

4. A KINEVEZES ERTEKELESE

Az esztergomi érseki szék betéltése a piispékék kinevezésérfil I927-b61116/t1’€]'5tt
,,z'm‘esoz semplice” elsé’ igazi prébzija Volt. Bér Serédi Jusztinizin Pietro G-asparri bib0-
ros eillamtitkér bizalmas munkateirsa Volt, nevét el6sz6r nem a Szentszék, hanem a
magyar sajté Vetette fel. Gasparri kezdetben nem is tzimogatta kinevezését. Cesare
Orsenigo nuncius azonban meggy6zte feletteseit, hogy Magyarorszfi gonnem ta-
lélnak alkalmas jeléltet, igy 21 Szentszék a kivélé tudés hirében 21116 Serédi jelijlése
mellett foglalt élleist, aki mellett ezutzin a bfboros éllamtitkzir a magyar kormeiny
minden ellenvetése dacéra kitartott. A kinevezésnél a Szentszék akarata érVénye-
stilt.

Serédi példeitlanul gyors emelkedéssel, egyszerfi szerzetespapbél lett azonnal
esztergomi érsek és hercegprimais, mikézben szegény, sokgyermekes falusi csa1éd—
bél szérmazott. Tébb szempontbél egyik e16djéVel, Vaszary Kolossal lehet p2irhu-
zarnba éllitani, aki Keszthelyen sziiletett, egy szficsmester hatodik gyermekeként,
bencés szerzetes lett, majd pannonhalmi f6ap2it, és innen keriilt I891—ben az eszter—
gomi érseki székbe. Csakhogy Vaszary mfikédése kudarccal Végz6d('5tt, 1912-ben
lemondani kényszeriilt és utolsé éveit Visszavonultan t6lt6tte.57 Serédivel egyid6s
Volt Kelemen Krizosztom, szintén bencés rendtérsa és kezdetben barzitja, aki
ugyancsak egy falusi szegény csalzidbél szérmazott, és lett féiapzit, a korszak mzisik
nagy hatésfi f6papi egyénisége. E2 csupein két példa Volt arra, hogy az egyheizi pai-
Iya ebben az id6ben is a gyors térsadalmi emelkedés lehet6ségét kfiiélta az alacsony
szzirmazzisfi fiataloknak, ahol elsfisorban tehetségiik és szorgalmuk szzimitott.

E16djéVel, Csernoch Jénossal ésszehasonlitva Serédi egészen mzis alkatfi és
egyéniségfi Volt. Csernoch szintén f'o'1dm1’iVes csaleidbél szérmazott, igazi politi-
kus—f6pap Volt, aki értette a politika Vi12ig2it.]elent6s politikai és f6papi tapaszta1at—
tal lett esztergomi érsek, miutein Végigjérta a ranglétrét. Serédi épp ellenkez6leg,
nemhogy f6papi, de szinte lelkipzisztori tapasztalatok nélkiil, hirtelen lett egyszerre
biboros és esztergomi érsek, aki ismerte, de sosem kedvelte a politikzit, Visszahfi zédé
természetének inkébb a tudési munka felelt meg. A trianoni Magyarorszég egyh2'1z-
politikzijénak alapjait Csernoch Vetette meg, az ireinyokat 6 jelélte ki, Serédi sok te-
kintetben ezen az fiton haladt toveibb. Hiaiba Vairta t6le a Szentszék az eillam és egyheiz
k('3z('5tti kapcsolatok étalalcitését, ebben az irényban nem tett d('511t6 lépéseket.

56 Pesti Hirlap, 1927. december 20., 6.
57 S(')LYMOs, Ezer év sztiz bencése, 268-272.
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FUGGELEK

1.
Budapest, 1927. szeptember 8.

Cesczre Orsemgo mmcius jelentése Pietro Gaspczrri l7z’l70r0s cillozmtit/eoirmz/e
Orsenigo tzijékoztatja Gasparrit, hogy a nem piispékék kbzbtt nem talzilt igazén alkalmas jeléltet az
esztergomi érseki székre. Beszaimol réla, hogyan meriilt fel Serédijusztinién neve, és hogyan fogadta a
jelélés hirét :1 kézvélemény, a papség, a piispékék és :1 kormziny, mi lehet :1 reakciéjuk az esetleges kine-
Vezésre, Valamint elmondja sajzit Véleményét Serédirél. Elemzi a helyzetet a kat0likus—pr0test:ins el-

lentét szempontjzibél is. Javaslatot tesz a tovzibbi Iépésekre.
(S.RR.SS. AA.EE.SS., Ungheria, P05. 40 PO, false. 38, fol. 40'r'—4_1v, N2545/27;

nunciatlirai szzim: N946 — dozctyl0g7:)58

Oggetto
Sede ArciVesc[0vile] di Strigonia

Eminenza Reverendissima

H0 l’0n0re di accusare ricevuta dei Venerati Cifrati di Vostra Eminenza Reve-
rendissima speditimi il 6 c0rr[ente] m[ese] e segnatamente del Cifrato No. 89,59 al
quale sono lieto di poter dare subito una risposta.

1. Candidati ottimi fra i non Vescovi
una ricerca assai ponderata, Che dura da parte mia da Iungo tempo, e che ho ripreso
molto coscienziosamente anche in questi giorni. Vi e qualche nome, Che potrebbe
farsi solo in mancanza di meglio, ma con gran timore di insuccesso.
conclusione che put‘) sembrare pessimista, ma che mi pare condivisa anche dagli
ungheresi piii equilibrati e pifi sereni.

2. I1 nome di P. Seredi e apparso nei giornali ungheresi il giorno stesso dei
funerali del compianto Card. Csernoch.“ L’origine di questa pubblicazione mi
parve semplicissima e innocentez qualcuno sapeva — grazie alle solite imprudenti
confidenze de1G0Vern0 — che il nome di Serédi era stato proposto da1G0vern0 per

58 A magyarorszégi apostoli nunciatlira levélpapirjén.
59 Gasparri rejtjeltévirata Orsenigénak, érkezett 1927. szeptember 7-én 8 érakor ASV Arch. Nunz. Un-

gheria, busta I9, fasc. 1/I (1), fol. 377', 11. 942/11 Strigonia, cifr. N89. Gasparri biboros zillamtitkzir ebben a rejt—
jeltéviratban jelzi, hogy megkapta a nuncius N928 és N917 szeimfi jelentéseit. Hivatkozva a nuncius
kijelentésére, miszerint Glattfelder Gyula csanzidi és Hanauer Istvzin Vzici megyés piispékék nem idezilis jel6l—
tek, azt kéri, hogy miel6tt a nuncius tovébbra is piispék-jeléltelcben gondolkodna, mondja meg, Véleménye
szerint Van—e kivzilé jelélt a nem piispékék kéjzétt. Utal arra, hogy az iijszigok mzir régen kézélték Serédi
Jusztinién bencés atya nevét. Kéri a nunciust, informzilja arrél, hogy mfl yenl<('jr6k Vetették fel ezt a jelélést,
hogyan fogadta a kézvélemény, kiflénésen a piispékék és a papok, Valamint mondja el sajét Véleményét is.

60 Csernoch Jénos biboros hercegprimeis [1852—I9I2(I913)—I927] I927. jfllius 25—én halt meg, teme—
tése jfilius 29—én Volt Esztergomban.
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Alba Reale;5‘ questa particolarita non arrivb fino ai giornalisti, ma Vi arrive l’eCo
della stima Che P. Serédi ode resso il Governo e in un momento di riCerCa8 P a
affannosa d1 Candidatl “probabili” e di notizie sensazionall lanciarono questo nome.
S0 Che il Governo stesso ne fu sor reso ma so anche Che ha riconosciuto Che la9

Colpa era forse sua, per il fatto di averlo proposto per Alba Reale e di non aver
serbato il segreto sufficientemente.

3. La Candidatura lanciata in un giorno Cosi solenne e a Colpo sicuro fu accolta
dal pubblico tranquillamente: moltissimi Vi prestarono fede, Come si trattasse di
Cosa finita- i iornali la raccolsero e la ortarono all’ester0 senza alcun Commento7 g 9
neppure di sorpresa. Il Clero Si mostrb ben disposto, se si eccettua il solito gruppo
degli aspiranti a sedi vescovili e il noto Circolo, Che Viveva attorno al Compianto
Card. Csernoch e Che (potentissimo ancor oggi) sarebbe Certo felice di poter
evitare una simile nomina. — I Vescovi non Si pronunciarono in meritoz é Certo Che
l’episC0pat0 e istintivamente il meno disposto a una Candidatura extraepiscopale,
non solo per uno spiegabile amor proprio di Casta, ma anche perché preferisce esser
diretto da persona gia nota. I0 ritengo pen‘) Che tutti lo accetterebbero C011 molta
deferenza, e piii d’u110 anche COI1 Vero entusiamo [.’].

Qualche difficolta Contra uesta nomina sarebbe Venuta da arte del GovernoA

Che ne teme la grande Competenza e rettitudine nelle questioni di diritto eCCle-
siastico, se fortuiiatamente 11011 avesse gia dato in Certo senso la sua adesione, pro-
ponendolo per Alba Reale. — L’0bbiezio11e Che sia un religioso 11011 fa difficoltaz
sulla sede di Strigonia salirono, anche in tempi Vicini, altri religiosim e C011 buon
successo; ibenedettini poi sono in Ungheria assai ben Voluti. La fama di scienziato
distinto, Che gode P. Serédi fra i suoi Connazionali, gli apre trionfalmente il
Cammino presso ogni ordine di personez l’U11gheria vuole Che nel Primate rifulga
un Coltura Che giustifichi — anche agli oCChi degli acattolici — l’alt1‘0 prestigio Che
gode nella nazionez e sotto questo rapporto l’amor proprio nazionale sarebbe
pienamente soddisfatto. — Persone religiose, di altri ordini, mi hanno giorni fa
rispettosamente fatto presente questo lato della mentalita ungherese, pregandomi
di far noto a Roma se, appunto per questo, 11011 era il Caso di prendere in Conside-
razione anche il nome di P. Serédi.

4. La mia opinione in proposito, per quello Che Vale, e Completamente favorevole a
us C ' X 'sC0 . ocoosco. "C ' VSOq e ta andidatura e trae 1 ale N 11 11 P Seredi he d1 fama e attra er

qualche Conversazione in questi ultimi anni, ma Conosco discretamente la situazione
locale e le lacune penose dei governi precedenti, e 050 dire Che P. Serédi sarebbe l’uomo
provvidenziale per la sua nazione.

61 Miutzin Prohaszka Ottokar piispék I927. eiprilis 2—2'1n elhunyt, a magyar kormany Serédi ]11szti—
niant javasolta a szélcesfehérvari piispijlci székre, lasd a tanulmanyt.

62 Vaszary Kolos (1832—1915)be11Cés szerzetes 1891-1912 kézétt Volt esztergomi érsek.
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Aggiungo Che qui Continua Con discorsi, brindisi, ricevimenti da parte del Gover-
natore,53 del Conte Betlhen [/],54 del Ministro dei Culti,65 la politica di favoritismo
del Governo Verso i protestanti. Questi nei Ioro Congressi,“ Che durano tuttora,
non hanno mancato di lanciare qualche provocazionez un pastore ha osato anche
asserire, incidentalmente, Che ,,1a politica della Santa Sede e ostile al governo
ungherese”: non ha detto altro, per guisa Che non si riesce a Comprendere a Cosa
abbia alluso. Io personalmente fui risparmiato, e infatti mi Iimito a manifestazioni
esclusivamente religiose, e quindi politicamente incensurabili. U11 altro pastore
protestante ebbe anzi il giorno appresso una parola incidentale di encomio per il mio
spirito conciliantez encomio perb Che mi accordava per poter Cosi sottolineare meglio la
Critica Che seguiva Contro i1 Conte Zichy Capo del partito CattO1iCO67 0 de]l’azione
Cattolica. La mia impressione (3, Che il Governo Vuole assolutamente Creare Pappiglio per
scatenare un p0’ di lotta fra Cattolici e protestanti, Con la speranza di ripescare nel torbido
il diritto di nomina dei vescovi. Per questo i0 030 insistere perché la provvista di Strigonia
sia fatta possibilmente Con la massima Celeritét. — U11iCa1n[e]nte per Contribuire a questa
Celeritél mi permetto far presente subito 21 Vostra Eminenza, Che ne1l’ip0tesi di una
Candidatura extraepiscopale, sarebbe bene far sapere a1GoVerno, oralmente, a11’atto Che
gli si notifica i1 Candidate, non prima, Che ,,la Santa Sede é spiacente di non poter
prendere in Considerazione i meriti di Mons[ignore] Szmrecsanyi attesa la sua eta,“ e Che
parimenti 11011 ha mancato di indagare con una larga Consultazione quali possibili
Candidati Vi potevano essere fra i Vescovi”. Questa dichiarazioiie servirebbe ad ovviare
preventivamente qualche malumore e qualche immeritata Censura.

Chino al bacio della Sacra Porpora, Con i sensi della pif1 profonda Venerazione
godo di raffermarmi

del1’Eminenza Vostra Reverendissima
[m.p. ]
umilissimo, devotissimo, obbedientissimo servitore

Cesare Orsenigo
Arcivescovo di T0lem[aide]

Nunzio Apostolico

63 Horthy Miklés (1868-1957) a Magyar Kirzilység kormzinyzéja (1920-1944).
64 Bethlen Istvén gréf (1874-1946) miniszterelnék (1921-1931).
65 Klebelsberg Kuno gréf (1875-1932) Va1l:is— és kéjzoktatzisiigyi miniszter (1922-1931).
66 1927. szeptember elején tartotték az Orszégos Reformétus LeIkészegyes1'ilet lconferenciéjét, Va-

lamint 21 HI. Orszeigos Presbiteri Ertekezletet és a Presbiteri Vilzigszévetség gyfilését is.
67 Zichy Jénos gréf (1868-1944) ekkor a Keresztény Gazdaségi és Szociailis Peirt elnijke.
68 Szmrecszinyi Lajos (1851-1943) egri érsek (1912-1943) ekkor mair 76 éves volt.
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2 .

Budapest, I927. 0/et0’be7e 4.
Cemre O7‘sem'g0 nunciusjelemése Pietro Gaspezrri l7z’l70m5 d’llez77ztz't/ecmmk

A nuncius hangsfllyozza, hogy az fij esztergomi érsek kivélasztésénél kiilonosen a magyarorszégi egy-
hézpolitikai helyzetet kell figyelembe venni, amelyet jellemez és egyben kritilcsival illet. Ezutén céfolja
a bencés primzis apét jellemzésében Serédi Jusztiniénnal szemben megfogalmazott érveket. Majd sz:i1n—
ba Veszi és értékeli a lehetséges jelolteket az esztergomi érseki székre, Végiil javaslatot tesz 21 magyar

korrnzinnyal folytatandé tzirgyalésok taktikzijzira.
(S.RR.SS. AA.EE.SS. Ungheria, Pos. 4o P.O., fasc. 38, ff. 677~'—68v, N2735/27.,

nunciatfirai szzim: NIoo2 — dezctyl0g7c)69

Oggetto
Provvista della sede arcivescovile
di Strigonia

Eminenza Reverendissima

Ho letto attentamente l’inserto nel Venerato Dispaccio di Vostra Eminenza
Reverendissima, N. 2688 in data 30 ultimo scorso,7° e in ossequio al desiderio di
Vostra Eminenza espongo le mie considerazioni in merito:

1) Mi pare che il criterio per la scelta del nuovo Arcivescovo deve essere
suggerito specialmente dalla situazione generale in cui si trova attualmente l’Un—
gheria nei rapporti della politica religiosa, supposto sempre che nell’indiViduo non
manchino le qualité fondamentali comunemente richieste per una promozione
all’episcopato. Orbene la situazione generale qui presenta caratteri straordinarii, e
Che io suppongo ignorati anche dal Superiore Generale7‘, autore del documento
comunicatomiflz Qui Vige tuttora il Vecchio sistema medioevale Che tiene la Chiesa
sotto l’egida dell’impero; anche il piccolo spiraglio di liberta, ottenuto con la SOS-
pensione del Patronato regio, Viene oggi seriamente minacciato; senza aggiungere
il cumolo di pretese Che il Governo avanza ed esercisce tuttora a danno della libertét
della Chiesa, in nome di un Patronato regio, al quale ha officialmente rinunciato.
A tutto questo si unisce una deplorevole noncuranza di parecchie leggi canoniche
da parte dei Capitoli e del clero, incoraggiato dal silenzio dei Vescovi. A rendere la
situazione ancora pill scabrosa si e formata in questi ultimi anni (sempre con la

69 A magyarorszégi apostoli nunciatfira levélpapirjain.
7° Gasparri utasitzisa Orsenigénak, Vatikén, I927. szeptember 30. ASV Arch. Nunz. Ungheria,

busta x9, fasc. 1/1 (3), fol. 54¢; N1oo1/II, idegen szém: N2688/27. A biboros aillamtitkér ellciildi a bencés
ziltalzinos eloljéré, Fidelis Von Stotzingen primzis apzit Serédi Jusztinizinrél Gasparri felkérésére irt jel-
lemzésének mzisolatzit és kéri a térgyban a nuncius Véleményét.

71 Fidelis VOI1 Stotzingen bencés primeis apzit.
72 Stotzingen levele Gasparrinak, Dourgne apzitszig (Franciaorszzig), I927. szeptember 25. S.RR.SS.

AA.EE.SS. Ungheria, Pos. 40 P.O., fasc. 38, fol. 55"/"A22
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Complicita silenziosa e talvolta anche fattiva del1’alt0 Clero) la fisima nel Governo
di Voler rinsaldare l’uni0ne politica e sociale fra i Cattolici e i protestanti Con la
Comunanza interconfessionale delle funzioni liturgiche, a dispetto di tutti i Canoni
e 1e censure del Codice di Diritto Canonico. — Atteso tutto questo mi pare Che
1’indiVidu0 in questi0ne,73 e per la sua formazione intellettuale e per gli atteggia-
rnenti assunti Con nobile franchezza nel 1919 per Contendere a1G0Vern0 il preteso
diritto di nomina de11’Abbate di Pannonhalma, dia sufficiente garanzia Che, per
quanto riguarda questo punto gravissimo del suo ministero, sapra tutelare e
rivendicare i diritti e la liberta della Chiesa; in questo senso i0 l’h0 definito ,,l’u0m0
provvidenziale per la sua Nazione”.

2) 10 non so se oltre queste qualita piuttosto intellettuali e politiche, Che
rispondono peré) magnificamente al fabbisogno del momento storico Che la Chiesa
attraversa in Ungheria, 1’individu0 in parola abbia anche le qualita m0ra1iall’u0p0,
Cioe devozione Verso la Santa Sede, fermezza di Comando e umilta di giudizio, in
guisa da Compensare quell’espe1‘ienza di governo, Che Certo non si impara su i libri.
Di questo dovrebbero riferire i suoi Confratelli e superiori di religione, Che 10
accostano quasi ogni giorno. A mio modesto avviso invece, il giudizio de1Superiore
Generale non risponde allo scopoz il suo lamento si riferisce piuttosto a mancanza
di virt1‘1 prettamente monastiche, Che giustamente si richiederebbero se l’indiViduo
dovesse occupare un posto eminente nella gerarchia de1l’O1‘dine 0 dovesse guidare
una riforma degli Ordini religiosi in Ungheria. Ci(‘) Che invece gli si Chiede e
tutt’a1tro; e il difetto lamentato non potra nuocere neppure ne11’ipotesi di una seria
riforma monastica Che si Volesse effettuare durante il suo governo arcivescovile;
perche dette riforme si effettuano anche indipendentemente dai Vescovi, purche
siano d’aCCOrd0 i Superiori Generali COI1 i Visitatori Apostolici. Noto a titolo di
Cronaca, Che la Visita Apostolica degli Ordini religiosi in Ungheria e gia in Corso: i
Visitatori Apostolici lavorano gia da qualche mese e alacremente, mentre l’Epis-
Copato non se ne preoccupa affatt0.74

3) FaCCio anche presente rispettosamente a Vostra Eminenza la estrema penuria
di Candidati: 0 accettare il Candidato g0vernatiVo75, Che e Certo il meno preparato
per una soluzione dignitosa dei penosi Vincoli Che assoggetano la Chiesa al
Governo; 0 seguire le designazioni fatte a11’EpisC0pato,75 ma ormai non resta Che
un solo nome Che si possa presumere Venga accolto, e mm C Certo individuo in Cui
brillino tutte 1e doti episcopalig — 0 uscire da11’EpisC0pat0, e allora bisogna ass01u—
tamente trovare un individuo, Che si imponga anche per la sua scienza all’amn1i-
razione del Governo e della Nazione.

73 Serédijusztinian.
74 A magyarorszagi szerzetesrendek apostoli Vizitaciéjat az 1927. aprilis 27—i audiencian maga Orse—

nigo nuncius kérte XI. Pius papatél. Az apostoli Vizitatorok kinevezése jfilius 28-an tértént meg.
75 Szmrecsanyi Lajos (1851-1943) egri érsek (1912-1943).
76 A legtbbb szavazatot Glattfelder Gyula Csanadi piispék, a Inzisodik Iegtéibbet Hanauer Istvan Vaci

piispék kapta. Lasd a tanulmanyt.
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Prima di chiudere mi permetto esprimere rispettosamente a Vostra Eminenza
un mio Vivissimo desiderio. L’Ungheria intiera Vive in una specie di orgasmo per
questa nomina; i giornali, certo ispirati anche dall’alt0, fomentano questa tensione
con articoli quasi quotidiani Ora sul diritto di nomina, ora su i presunti candidati e
1’acuta lotta fra Governo e Santa Sede, ora sulla rinuncia al Patronato regio da parte
del defunto Carlo IV.77 10 sono convinto che sarebbe ottima mossa intavolare
subito, almeno sotto forma di conversazione, 1e pratiche col Governo; gli si
potrebbe far presente, e credo impunemente, Che 1’eta avvanzata del candidato
g0Ver11atiV078 tiene molto perplessa la Santa Sede, e gli Si potrebbe chiedere frattan—
to il suo pensiero circa una candidatura Har1auer.79 Si puc‘) essere
Governo fara sapere subito, oralmente, che questa candidatura non é gradita.
Questo rifiuto, non officiale in stretta forma, ma quasi amichevole pub dare al
Governo una certa soddisfazione e al tempo stesso indebolirebbe la sua oppo-
sizione su altri possibili candidati. Anche dopo 1’inchiesta fatta presso i Vescovi mi
sembra coerente presentare almeno un nome fra i designati, per non avere 1’aria Che
Pinchiesta fosse solo pro f0rma.3° Se questa mia proposta Viene accolta, domanderei
istruzioni in guisa da poter parlare con i1Ministro degli Esterigl Martedi prossimo,
giorno 11 Ottobre, ultimo giorno di udienza ordinaria prima de11’apertura della
Camera.

Chino al bacio della Sacra Porpora, con i sensi della pi1‘1 profonda rassegna—
zione ho 1’onore di rassegnarmi

del1’Eminenza Vostra Reverendissima
[m.p.]
umilissimo, devotissimo, obbedientissimo servitore

Cesare Orsenigo
Arcivescovo di Tolem [aide]

Nunzio Apostolico

Cs1’KY BALAZS

77 IV. Karoly (1887-1922) magyar kiraly (1916-1918), Osztrak csaszar (1916-1918) I. Karoly néven.
78 Szmrecsanyi érsek ekkor mar 76 éves Volt.
79 Hanauer Arpad Istvan (1869-1942) Vaci piispék (1919-1942).
80 Orsenigo nuncius 1927. augusztus 8-an kelt levelében kérdezte meg a magyar piispéjkéiket,

hogy kiket javasolnanak az esztergomi érseki székre. (ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta I9, fasc. 1/I
(1), fol. 72°, N894bis/II). Lasd a tanulmanyt.

8‘ Walko Lajos (1880-1954) ldilijgyminiszter (1925-1930 és 1931-1932).





EGY APOSTOLI ADMI/NISZTRATORI
KINEVEZES HATTERE

gréf Mikes Jzinos lemondésa a szombathelyi piisp6kségr6l

A két Vilzighziborfl kézétt, illetve a II. Vilzighziborfi alatt nem Volt ritka, hogy az
fij orszéghatérok ziltal ketté Vagy hzirom részbe szelt egyhzizmegyék bizonyos ré-
szeinek élén apostoli adminisztrétor eilljon, Viszont arra, hogy egy egyh2izmegyé-
nek a székhellyel egyiitt Magyarorszzig teriiletén maradt része kapjon révid id6n
beliil két alkalommal is apostoli adminisztrét0rt,' csak a szombathelyi egyh2izme-
gyében keriilt sor, rziadzisul figy, hogy ennek magyarzizatzit nem az orszzighatzirok
megvziltozeisziban kell keresniinkf A probléma tisztézzisa csak az Iijonnan megnyi—
tott Vatikéni anyag bevonziséval lehetséges. Ennek segitségével érte1mezhet6k a
maguk ésszefiiggésében a hazai forrzisok, melyeket tanulmzinyomban felhaszné-
Iok. AZ iigy a magyar—szentszéki kapcsolatoknak is egy érdekes fejezete, legalébb
annyira, mint a szombathelyi egyhaizmegye t6rténetének.3

Arra 21 kérdésre, hogy miért keriilhet S01‘ apostoli adminisztrzitor kinevezésére,
az 1917-ben kiadott és I982—ig érvényben 1eV6 Codex Izmb“ Cdnonieit magyarézé
szakirodalomban tébb Veilaszt kaphatunk.4 Ez akkor kéjvetkezhet be, ha 212 orsz2ig—
hatzirok lciigazitésénél az adott egyhzizmegye egy része més éllam teriiletére esik,
ha a piispbki mensd eladésodésa miatt az fij p1'isp(°5k ellzitziszit nem tudja fedezni, ha a

I Mikes Jafnos piispék lemondeisa utén I936. januiir I0—én a Konzisztoriélis Kongregeicié dekrétum2i—
Val Gr6sz Jézsef orthosiai cimzetes pfispéjk keriilt 21 szombathelyi egyhzizmegye élére apostoli admi-
nisztrétornak, aki 193 9 es 194.3 kézétt mint megyéspiispék, 1943—1944—ben pedig fijbél mint apostoli
adminisztrétor eillt az egyhézmegye élén. I94_4_—t6l ismét megyéspiispékét kapott az egyhzizmegye
Kovécs Szindor, korébbi kecskeméti plébénos személyében.

2 Kiilifi néisen, hogy ezeknek helyzetét mér a hfiszas évek elején rendezték: 21 Szentszék 1922—ben fel:i1—
litotta a Burgenlandi Apostoli Korinainyzészigot (a gyéiri és szombathelyi egyheizmegyék Ausztriéba
keriilt részeib61), I923—ban pedig a Muravidéki Apostoli Kormzinyzésiigot. V6. GERGELYJEN6, A /edto—
li/eus egv/ydz: toxténete Mag)/d7°o¢°.s‘z:dgo7z r9r9—I945, Budapest x999, 44.

3 Tanulmzinyom elkészftéséhez a Vatikéni ievéltziri kutatzisokra a Mdgy/zroxszdg es (1 pdpdsdg (13-20.
yz.) — I7ote’z;77zé7dyto‘we’neti 7”e’szdmzlz’zise/e cimfi, OTKA NN-82 307 sz. projekt keretében nyflt 1ehet6sé-
gem, amelyért készénettel tartozom a. kutatzisi programot irényité doktori témaVezet6mnek.

4 Maga a Codex Im'z's Cdnoniei 312. kénonja csak azt emliti, hogy :1 Szentatya néha fontos és kiilénleges
okbél apostoli adminisztrétort eillit egy egyhzizmegye élére, az okokat nem részletezi. Codex Iuris
Cmzomei. Pii X poiztzfieis mdximi imsu digestus Benedieti pdpde XV duetoritdte p7"omulgdtus, Roma I 918,
can. 312, 83.



2 82 T(’)TH KRISZTINA

piisptik testi Vagy lelki betegség miatt hivatalét nem tudja kellfiképpen ellzitni,
vagy ha a Szentszék nem tud az illetékes korménnyal megegyezni a p1'isp('5ki szék
bet6ltésér61.5 Szintén apostoli adminisztrzitor kinevezésére adhat okot a piispbk
e1‘6szak0s halzila, ha a kziptalanban a képtalani helynék megvélasztésa nem lenne
kel16en kivitelezheté’, avagy ha a székiiresedés bzirmely okbél igen sokziig tartana.6
Tanulményom megirésakor elsfisorban arra Voltam kivzincsi, hogy ezek k6z1"111ne—
lyik Volt 212 a kériilmény, amely 1936-ban a szombathelyi egyhzizmegye esetében
a peipa dbntésének hzitterét adta, illetve, — amennyiben tébb is meghatzirozc’) Volt —
ami leginkébb meghatérozta azt. Vizsgélédésom sorén érdekes eredményre jut0t—
tam, a Vélaszhoz ugyanis nem elegendfi pusztén a felsoroltakbél a reélisan széba j6—
heté’ lehet6ségeket zittekinteni, hanem egy sokkal mélyebb, tébb komponensbél
£1116 ésszefiiggésrendszert kell megérteni, melynek hzirom alappillére: a piispékség,
a székesképtalan és magainak a piisp6knel< a szemé1ye.7 E hzirom tényez6 mentén
szeretném feltérni Gr6sz Jézsef apostoli adminisztrzitori kinevezésének el6zmé-
nyeit, illetve hzitterét.

1. A SZOMBATHELYI PUSPGKI JAVADALOM
AZ I930-As EVEK ELEJEN

I933-ban a kormény az eillamhziztartés egyensfilyét be1s6 k61csé')11b61 kivénta fe-
dezni, amelyben a nagyobb fijldbirtokosok, a gyziripar és a biztosité térsaszigok k62-
remfiktidésére szeimitottakf‘ A kéjlcsén nyfijteisziban azoknak a nagybirtokosoknak
kellett részt Venniiik, akik javadalménak a kataszteri tiszta jévedelme legalébb 10
ezer aranykorona, s teriiletiik 1000 kataszteri hold feletti volt, kivéve ahol 21 ka-
taszteri tiszta jévedelem t1'zszeresén feliil Volt 21 javadalom terhelve. Ezek alapjzin az

5 BANKJGZSEF, Egy/acizijog, AZ egyhzizi alkotmzinyjog alapjai, Budapest 1958, 87.
6 KERESZY ZOLTAN, Kczt/9011'/my egy/azizijog. A Codex Imris Czmombi alapjain IH (Tudoményos gy1'ijte—

mény 28), Pécs I927, 634..
7 Az alapos, mindenre kiterjed6 Vizsgélatot 21 kérdésben sajnos sok tényezfi nehezitette. Egyrészt az

Allamtitka’,rség0n a szombathelyi egyhaizmegye 1926-1939-re vonatkozé dokumentumai a Vonatkozé
mutaté szerint hizinyoznak, mzisrészt az Arcbivio dellzz Coizgregzzzione per i Wscovfl ban— 211101 21 Kon-
zisztorizilis Kongregzicié anyagainak egy része talélhaté — Marc Quellet P.S.S.-nek, a lcongregzicié
biboros prefektusénak benylijtott kérelmemre azt a felvilzigosftzist kaptam, hogy az iigy dossziéi termé—
szetiiknél fogva nem kutathatéak. Ezfi ton szeretnék hsilzis készénetet mondani dr. Veres Andrzis me-
gyéspiispéknek, Valamint a szombathelyi piispéki aula munkatzirsainak, akik készségesen segitettek a
Kongregécié levéltéreiba a sziikséges f6pa’szt0ri tzimogaté levél miel6bbi étldildésében. Sajnos a kutatzis
engedélyezéséhez ez sem bizonyult elégségesnek. Szintén nehezftette a részletes feltzirzist, hogy a VaH2'1s—
és kézoktatésiigyi minisztérium dokumentumai 1956. november elején tfizvészben megsemmisiiltek, rai-
adzisul tébb levéltzirban eléfordult, hogy az adott iktatészém alatt Vonatkozé forrésok nem talziltattak,
Vagy régi jegyzékben még szereplé’ dolgok ma mér nem elérhet6ek.

8 Amennyiben nem rendelkeztek kénnyen folyévzi teheté’ ingé Vagyonnal, az éllami kélcsbnt hitel—
mfivelet 11tj:in is lehetett garantélni. Szombathelyi Egyhzizmegyei Levéltér (SZEL), Acta Cancellariae
(AC), 566/I933. Gréf Kérolyi Gyula 1933. ziprilis 5—én kelt levele.
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egri ffikeiptalan és 21 jeiszévéri premontreiek mentesiiltek a kélcsén nyfijtzisa 21161.
A szombathelyi egyhézmegye — bér az 1928—as kimutatzis szerint 40 625 P(eng6)
kataszteri tiszta jiivedelemhez 361 996 P teher jzirult - szintén nem tudta a garante’1-
Iandé ésszeget, 20 000 P—t fizetni.9 Miért nem V011 képes 21 szombathelyi egyh2iz—
megye e kélcsén rendelkezésre bocszitziséra? Erre a Vzilaszt Mikes piispék a k0vet—
kez6kben adja meg 1933-ban Kérolyi Gyulzinak irt levelébenz

,,...akik ezen ésszeget kirétték, nem tudtzik, hogy kézben a szombathelyi pfispékség anyagi
iigyeinek rendezésére miniszteri biztost kértem, aki mzir meg is zillapitotta, hogy a piispékség
Ininimélis terhei is nagyobbak, mint a maximélis jévedelmei s ezért egy kélcsén felvételével
kombinélt szanailzisi tervet kénytelen kidolgozni. Mivel igy a szombathelyi piispékség nem
tartozik azon tehermentes birtokok kézé, amelyek az zillami kélcsént garantzilhatnzik, sajn2’1—
lattal vagyok kénytelen bejelenteni, hogy a jegyzésben részt nem vehetek.”‘°

Tehsit a szombathelyi piispéki javadalom az 1930—as években je1e11t6s deficittel
kiiszkédétt, amelyet jél tiikréz a m. kir. Val1a’1s- és kézoktataisiigyi minisztérium
1933. oktéber 20-a’1nkész1'i1t kimutatésa a szombathelyi piispékség térzsvagyonérél,
amelynek egy mzisolata a Vatik2’111iTitk0s LeVélt2’1rba11, 21 Budapesti Apostoli Nun-
ciat1'11‘a iratanyagziban” maradt fenn Mikes Jénos piispék egyik, 21 nunciushoz irt
Ievelének mellékleteként. Ebb0’l, amellett hogy képet kaphatunk a szombathelyi
piispékség Vagyonérél 1933—ban ijsszevetve més nagyjavadalmak helyzetével, 2i1ta-
Iénos k(')'vetkeztetések is lesz1’i1*het6k.'2

A piispékség t0rzst6ke’jének nagy részét kétvényekbe (aranyjéradélci, f6ldte-
hermentesitési, jziradék, hadikélcsén és osztrék zillamadésszigi kijtvények) fektette,
amelyeket az zillam kiadésai fedezésére bocszitott ki, s melyek a Vilzighéborfit k0ve—
t6 inflécié sorzin ele’rtéktelenedtek.‘3 1933—ban mindéjssze: 115 P 66 f(i11ér)t értek,

9 A belsé’ kélcsén jegyzéséréil bfivebben: GERGELY, A /emfoli/eus cg}//aziz tiirtéizete Mdgvzz1'07'sz/Zg072 I919-
I945, 305-307. Mikes ]a'110s piispijk, amikor a kérdés 1933. mércius 22-6211 21 piispékkari értekezlet 11api-
rendjére keriilt, nem szélalt fel 21 javaslat ellen.

‘O SZEL AC 566/1933. Mikes pijspéik elhatzirozzisa Vziratlanul érte Serédi Jusztinisint is, aki 1933. zip-
rilis 21—ei levelében inegprébélja elérni, hogy revideiilja aillzispontjzit, k1"1l0n0sen, hogy Keirolyi Gyula
arm kéri, hogy 3 20 000 P kélcsijnésszeget Valamilyen médon bocséssa rendelkezésre 21 hercegprimeis.
Mikes piispfjk 1933. eiprilis 22—ei levelében megismétli korzibbi érveit. Mikes piisptjk és Serédijusztiniain
levélvziltésaz SZEL AC 674/1933.

H Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura Apostolica in Ungheria, busta 42, fasc.
1/5, fol. 161-164. A dokumentum olasz nyelvfi kivonataz fol. 160.

12 V0. Magyar Orszzigos Levéltér, Minisztertanécsi jegyz6k011yVek (K 27), ]egyz6k011yVe az 1938.
évi mércius hé 11—én Budapesten tartott minisztertanzicsnak, fol. 16-28.

I3 1925-1932 k0z0tt eves lebontésban a t0rzst6kékr6l a kimutatzis: SZEL AC 728/1933. Ennek elké—
szitését Mikes pfispék 1932. november 27—é11 kérte a Val1és— és kézoktatésfigyi miniszter november 3—ai
levele nyolnén, melyben a kaiptalan eiltal kezelt piispéjki és kziptalani t0rzst0'kékr6l, illetve 21 jziki ap;it—
saig e’s pépéczi prépostség t6rzst6’kéjér6’l szeimadeisok beterjesztését kérte: SZEL Kziptalani Iratok (KI),
54/1932. 1933. éprilis 28—ai Vélaszéban 21 székeskziptalan kifejti, hogy ezen utébbi két javadalom t0rzst6—
kéit soha nem kezelte (A Vélasz tudomzisul Vétele jfinius 14—én: SZEL KI 57/1933), Valamint a p1'isp6k—
ség térzsvagyoni szémadzisait akkor tudjeik kiildeni, ha azt 21 sz2i1I1Vev6i hivatal rendelkezésiikre
bocszitjaz SZEL KI 43/1933. A piispijk megfgérte, hogy az 1’1jra keletkezett piispéki térzsvagyonrél 21
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amely dsszevetve példéul azzal, hogy a piispék személyes sziikségleteire havonta
3000 P Volt el6ir2’1ny0zVa, nagyon csekély ésszegnek tfinik. Ehhez jétt meg hozzé
az ingatlaneladaisokbél és az ésszes térzsvagyoni kéjlcsénék Végleges kiegyenlitésé-
re befizetett 729 P 91 f készpénz, Valamint biz0ny0s kévetelések két ingatlan elad2i—
si zirzibél, amelyet a t6rzst6ke’be még nern fizetett be, ésszesen: 3566 P e’rtékben.I4

A piispékség térzsvagyoneinak jelent6s hzinyadzit képezték a féldbirtokok, me-
lyek nagy része bfizabérbe Volt kiadVa.‘5 I/gy az 1930—as évek gazdaszigi recessziéja,
amikor mind a bfiza, mind a téjbbi mez6gazdaségi termény éra csékkent, érzéke-
nyen érintette. Ekkor problémaként jelentkezett a nehéz értékesithet6ség, Vala-
mint az is, hogy nehezen lehetett hitelhez jutni.“ A féldbirtokok nagységrendjét
mutatja, hogy 1920—ban a szombathelyi piispékségnek 4 802 katasztrélis holdja és
260 négyszégéle, a Nagyat2idi—féle féldreform ireinyitziszira — 212 1920. évi XXXVI.
térvénycikk értelmében alakult — Orszzigos Féldbirtokrendezé’ Biréség eljzirésa el6tt
pedig 4.761 katasztrzilis holdja és 858 négyszégéle V0lt.'7 Ebb6I 17%-0t Vitt el 21 Vagy0n-
vziltszigfg A mez0’gazdaségi ingatlanok Vagyonvéltszigét az 1921. évi 45. tc. szabélyozta.
Ennek értelmében értéke 212 055265 féldteriiletek minden kataszteri holdja utain a terti-
let nagységeihoz és eitlag kataszteri jtivedelméhez areinyositott biizamennyiség. Fizetni
készpénzzel, zéloglevelekkel, az ingatlanra t0rtén6 telekkényvi biztositzissal és
félddel lehetett.'9 A szombathelyi egyhzizmegyének a szombathelyi pé11z1'igyigaz-
gatészig hatzirozata szerint 7 483 K(0r011a) 61 f kataszteri tiszta jijvedelemnek meg-
felelé’ féldteriiletet kellett leadni, meIyb6l 6400 K 38 f 0sztat0tt ki: 557 katasztrzilis

kziptalannak a kimutateist elkiildi, de ez a november 27—ei level (SZEL AC 728/1933) palliumzin tal2ilha-
t0, 1941—es feljegyzés szerint nem tértént meg és az elkésziilt szzimadésokat is levéltérba helyeztette.

14 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 161-162.
15 Mikes piispék dr. Karafiéth ]en6 m. kir. Val12is— és kézoktatzisiigyi miniszterhez 1'rt, 1932. febru—

ér 13-én kelt levele. Lésd SZEL AC 292/1932.
16 A pénzvilzig Vélszigzirél ir: Sz(’5NY1 GYULA: A mzlgyzzr pénzintézete/e és (1 /aitelvzilszig, Magyar Statisz—

tikai Szemle 14 (1936) 1. sz., 47—72. A hitel szerzés nehézségere utal példsiul Sz011tagh]en0' az 0rsz2ig-
gyfilés fe1s6héz2inak 1933. maircius 29—én tartott iilésén napirend e16tti felszélalzisziban, s felveti a
kérdést: ,,Vajj0r1 ebben 3 nagy adéheitralékban, amely kiiléinésen a féildbirtokot terheli, Ini a hibés: az
adéfizetési készség—e, Vagy az ad6fizet6i képesség. A2 illetékes k0r0k és akik az adébehajteissal megVan—
nak bizva, inkébb amellett Voltak, hogy ne1n akarnak fizetni, mi mez6gazd2ik, azt mondtuk, hogy nem
tudunk fizetni. Felhozhatnék a magam falujzibél X 01y-an példzit, hogy tekintélyes szeizholdas teher—
mentes gazdék 6ssze1Végigh:izalt2ik a pénzintézeteket, hogy ezer pe11g6 kéjlcsént Vegyenek fel, amibfil
a hétralékot kifizethessék e’s nem kaptak.” Az 1931. jzilius /76 18-52%; /yirdetett 07‘sztZggy1/'ile’sfelsfilwizcindk
7/mp/éjcz H, Budapest [1933], 121.

17 Csern0ch]eir10s hercegprimzis ziltal 1921-ben a Vall2is— es kézoktatzisiigyi minisztérium felkérésé-
re késziilt felmérés adatai 4750 katasztrélis holdra teszik a szombathelyi egyheizmegye féldbirtokainak
nagységét, amely kézelitéleg megegyezik a fenti adattal. Lésd GERGELY JEN0’, A /eatoli/em egy/yciz, 273.
275. 285.

18 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 162.
19 Az 2ite11gedend6 teriiletnek 212 1921. évi XLV. térvénycikkely 59.§. értelmében 212 1920. évi

XXXVI. térvénycikkben lefektetett f0ldbirt0k—p0litikai célokra alkallnasnak kellett Iennie. Corpus
[mix Hunga-rz°cz'. 1921. évi tiirvényci/eke/e, Budapest 1922, 389.
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hold 418 négysztigél, a maradék 1 083 K 61 f kataszteri tiszta jévedelemnek megfe-
lel6 értékfi fbldteriilet Veiltszigésszegeként pedig 10 605 P 66 f-t zillapitottak meg a
piispékségi javadalom terhére.” Mikes piispék egy ugyanezen év elején, 1933. janu-
zir 8—2in kelt, Madarzisz Istvzinhoz, a m. kir. vall2is— és kézoktatzisiigyi Ininisztériurn
els6 iigyosztélya vezetéjéhez intézett levelében 38 000 P Vagyonvziltszigot ernlit -
ebben, ha kiilén nem is keriil emlitésre, de feltehetfien mind az ingé, mind 212 in-
gatlan vagyonvéltség benne foglaltatik —, amely ésszeget téves kivetés miatt meg-
fellebbezett,“ de amely 38 251 P 82 f értékben a pmescissiés eljérés sorén is feltfinik,
ahol mzir nem vonja kétségbe az ésszeg jogosszigzit, s6t, személyes adésszigzinak sze—
retné, hogy tekintsék.“ Folytatva a piispékségi javadalom 1933—as miniszteri ki-
mutateisénak elernzését: a zalaegerszegi birtok kataszteri felrnérésének kéjltségét
3746 P—t, a Valla’1s— és kézoktateisiigyi miniszter a térzsvagyonbél bocsétja Mikes
p1'isp0k rendelkezésére.‘3

Szintén a piispéki térzsvagyon részét képezte afzmdus 720/22/2'07/, a piispékségi ja-
Vadalom nemesebb ingyenes felszerelési alapja, amely teljes éllagéban soha nem fel-
lelhet6, hiszen zillandéan haszneilatban van, és amely 212 1920-215 kimutatzis szerint
1576 métermeizsa gabona, 806 métermeizsa széna, 8546 liter b0r es azonkiviil a
soroki és répceszentgyérgyi birtokon leV6 és a haszonbérléiknek eladott, 42 k0r0—
nén aluli értékfi’ felszerelési tzirgyak helyett Mikes piispék ziltal felajzinlott és sajeit
tulajdonzit képezé’ zalaegerszegi h0lt gazdaszigi felszerelés. AZ 1933-213 kimutatés
ezenkiviil tételesen kéjzli a piispijk eiltal 1923-1932. évben k1'il0nb0z6jaV1’t2is0kra, eit-
épitésekre és épiiletek emelésére forditott éisszegeket, éjsszesen 221 169 P érték—
ben.24 ésszevetve ezen ésszegeket a pmescissiés eljzirzis sorén emlitettekkel - ahol

2° ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 162.
2‘ SZEL AC 35/1933. Térekvésével nem Volt egyediil, a piispéki kar is kereste a Vagyonvéltszig egy—

hézi javadalmakat éri11t6 terhei csékkentésére a lehetéiséget. K1'il011 memorandumot is megf0galmaz-
tak az iigyben 212 1928. évi XXXVII. tijrvénycikkely értelmében illetékes in. kit. pénziigyminiszterhez
siirgetve a Vagyonvziltszig kirovészinak reviziéjzitz A 77mg)/mr /eattoli/ez15piisp07e/eari mmics/eozpiso/e tiiwénete és
jegyzé’/dinyivei 1919-1944 /ec'iz()'tt 1 (Dissertationes hungaricae ex historia Ecclesiae 12), kiad. BEKE MAR-
GIT, Mi'inche11—B11dapest 1992, 292-293. 1933. mzircius 14—én a kultuszininiszter az iigyben értekezletet
hivott éssze a kérdés tisztzizéséra. Ezen a m. kir. pénziigyminisztérium részérél Vargha lmre 2illamtit—
kzir volt jelen, aki kifejtette, hogy mivel az 1921. évi XLI. téjrvény 2. §—a 2. bekezdése szerint nem esnek
Vagyonvéltség alé ,,...alap0knak, alapitvzinyoknak és szerzetesrendeknek tulajdoneiban levé’ f0ldter1'i—
letek annyiban, amennyiben nyerészkedés célzata nélkiil kizeirélag 21 kézjétékonyszig, :1 kézoktatés, a
k0zm1’iVel6dés, a nemzetvédelem Vagy a nyugellétzis céljait szolgéljeik. . .”, igy a megoldzist az jelentené,
ha az egyhzizi javadalmakbél a mentességet élVez6 intézinényeknek vagyonrészek 0daad01112i11y0ztat—
nainak, illetve éttelekkényveztetnének Vagy bizonyos birtokrészekre e teher dologi teherként bejegyez—
tetne. Ezzel szemben a piispéki kar Gabona Lajos kir. kfiriai biré, telekkéinyvi szakértéi Véleményét tette
inagziévzi, hogy a telekkijnyvi bejegyzés nem kivzinatos és a célra nem is sziikséges. Kérik tovébbé a
pénziigyminisztert, hogy 3 kérvényekben a Vonatkozé téjrvényekben megtalzilhaté jogcimek figye—
lembevételével az egyhézi javadalmasok mellett d011ts011. U0. 479-480.

22 Primési Levélteir, Cat. D/C, 3506/1938; illetve: u0., 1977/1938.
23 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 163.
24 U0.
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mindéssze 115 822,21 P értékben Veszik ait ezeket — jelent6s eltérés mutatk0zik.25
A magyarézat talén abban kerese11d6, hogy az elsé’ vizsgélat az zitvizsgzilt sz2imad2i-
sokat Veszi alapul — fe1tehet6en azokat, melyeket Mikes piispék bocsétott a m. kir.
Val12is— és kézoktatzisiigyi minisztérium 1“e11de1keze'sére, mfg a mzisodik az alapjzin
rnérlegel, hogy elf0gadj;ik—e a m. kir. val12is— és kézoktatésiigyi miniszter el6zetes
engedélyének kikérése nélkiilm eszkézélt beruhézzisokat, és ha igen, akkor milyen
mértékben a piispéki javadalom étadésakor. Ha az e161’rt el6zetes engedély nem is
Volt meg, Viszont a beruhézésok nagy részér6l a miniszter 1933—ban tudott.

Figyelemremélté 21 dokumentum zziré részében tett megjegyzése, hogy az zit-
Vizsgélt szémadésokbél az tfinik ki, hogy az elmfilt kilenc évben a javadalom j6Ve—
delme a sziikségletet nem fedezte. S ha a kiadés és bevétel oldalt ésszevetjiik, akkor
12 000 P hieiny mutatkozik. Ez alapjén — bér nem megszokott ilyen esetben — h0z—
zéjérul, hogy térzsvagyoni k0lcs0n forméjziban a 225 000 P nagy része Mikes p1'is-
péknek megtérittessen, de ehhez kikéti, hogy sziikséges a metropolita és a k2'1pta-
Ian jévéhagyzisa is.27 Mint 21 ke’s6bbiek sorén ez kitfinik, kfilénésen ezen utébbi
megszerzése komoly nehézségekbe iitkéizétt. Erdekes megjegyezni, hogy alig két
hénapra ré, 1933. december 18-sin Mikes piispék Serédi Jusztiniénnak irt Ievelében
mér csak 5651 P 35 f minuszt emlit, ami bér a m. kir. Val1és— és kézoktateisiigyi mi-
niszter éltal megzillapitott ésszegnek alig a fele, de még mindig jele11t6s hiényfg
A piispék e levélben maga kéri, hogy Sere'di]uszti11i2i11 tzirja az egyhzizmegye he1y—
zetét az Apostoli Szentszék elé.

Mindezek mellett 1933—ban a szombathelyi egyhzizmegyének mintegy 50 000
P kézadé tartozésa V0lt,29 amely heirom év alatt a heiromszoroseira duzzadt: a java-
dalomnak a vallésalap kezelésébe t0rté116 2itVe’telek0r3° 155 671 P 04 filler kézadé
tartozésa aillt fe1111.3‘ Ezeken kiviil a piispék nem fizette be 212 illetékegyenérték

25 Példéul a novai piébeiniaiak épitésére 212 1933-213 kimutatés szerint 40 000 P—t, az I938—as, piisp0—
ki javadalom eitvéteie kapcszin megaillapitottak szerint Viszont csak 25 473 P—t kijltétt. Lzisd ASV Arch.
Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 163; PL Cat. D/C, 3506/1938.

26 Erre Madarzisz Istvén 3 In. kir. Val12is— és kéizoktatzisiigyi minisztérium els6 iigyosztzilyzinak Ve-
zet6je és Héman Bélint m. kir. vall2is- és kézoktataisiigy miniszter mutat 121: PL Cat. D/C, 3506/1938;
PL Cat. D/C, 1977/1939.

27 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, false. 1/5, fol. 164. A nuncius 1933. oktéber 25—én k('jsz0ne-
tet mondott Mikes piispijknek az elkiildétt dokumentumért: SZEL Mikes piispék hagyatéka, 19. doboz.

28 SZEL AC 2292/1933. Az eltérésre eddig nem sikeriilt Inagyarzizatot talzilnom.
29 A 38 000 P Vagyonvéltségon kfvijl, amely a fentiekben mér einlitésre keriilt. SZEL AC 35/1933.
3” Székiiresedés idején ugyanis az adott javadalmat nem a Szentszék eiltal az egyhzizmegye élére zillftott

apostoli adminisztreitor, hanem a Magyar Katholikus Vallésalap kezelte. A szombathelyi piispéki jaVada-
lom 1936-05 eitvételét Héman Bélint I936. februzir 28—2in kéizélte Serédijusztinizinnal: PL Cat. 3, 683/I936.

3‘ Ez az ésszeg, amely :1 szombathelyi I11. kir. adéhivatal 1936. januzir 1—ei kimutateisa, tébb helyen
is emlitésre keriil: MOL Minisztertaneicsi jegyz6k611yVek (K 27), Jegyzékényve 212 1938. évi mércius
hé 11—é11 B11d:1pesten tartott niinisztertaneicsnak, 27-28; PL Cat. D/C, 3506/1938. Jelentés 21 sz0mbathe—
lyi piispéki javadalomnak gréf Mikes Jzinos p1'isp0kt(’51Val6 étvétele s a téirzsvagyon éllagénak meg2il1a—
pitésa iigyében, 4, 5. PL Cat. D/C, 1977/1939. Héman Bzilint 1939. februér 28-5111 Mikes Jénoshoz irt
levele. U0.
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tartozését sem.32 Ennek nagységérél a pmescissiés elj2’1r2’1s s0r2’1n megzillapitottakbél
nyerhetiink képet, ekk0r ugyanis a fenn2’11l0 szab2ily0k szerint csak az utolsé két
évi h2itra1ék 17 998 P 08 f terhelte a javadalmat, a tébbi 24 601 P 60 f 21 miniszteri bi-
z0tts2ig intézkedésére t01‘0ltetett.33

2. MIKES PUSPOK ER6FEszfTEsE1
A TARTOZASOK RENDEZESERE34

Mikes piispék a k0zad0—tart0z2is0k rendezésére igyekezett mindent elkévetni.
M2ir feltehet0'en 1932—ben a hétralékok fizetésére részletfizetési kedvezményt
kért,35 I933 januzirjéban pedig figy Véltez ,,21z egyetlen meg01d2is, amit lehetségesnek
tartok az, hogy az adéh2itra1ék egy részének 1e1’r2’1s21 ut2in 21 t0bbi szombathelyi bel-
sfiségek leadésa 2’11talfizettessék.”35 Megoldést jelenthetett v01n21 a helyzetre, ha te-
lepitésre fijldet ad le,37 de mivel 21 szombathelyi piispékség amfigy is csekély f0ldte—

33 A2 illetékegyenérték ,,01yan adéjellegfi k0zsz0lg2ilt21t2is, amelyet jogi személyek 21 tu121jd0nuk—
ban léV6 és kéjzforgalomba nem, Vagy csak hosszabb id6k0z0kbe11 keriiléi Vagyon, Vagy vagyontérgyak
birtokban tartéséért fizetnek.” DICZIG ALAJ0s, Az illeté/eegvenérté/e, Debrecen 1934. 5. Egy 1850—es cs2i—
sz2iri nyilt parancsra V€Z6th€t.6 Vissza, de 21 magyar térvényhozés is zitvette és I875—t6l évréil évre meg-
1’1jit0tt2ik. 1888—t01tizéVenként keriilt s01 21 kiszabéséra, majd 212 1918. évi XI. tc.—ben, illetve 212 1920. évi
XXXIV. tc.—ben nyert
tb'rve’n_vci/e/ee/e, Budapest 1921, 220.) Ezen utébbi értelmében 212 érsekségek, piispékségek, 21p2its2ig0k,
képtalanok és egyéb egyhézi javadalmak, a szerzetesrendek és alapitvzinyok kéjtelesek fizetni belféjldén
levé’ ésszes ingé és ingatlan Vagyonuk ut2’1n. Ezt 212 1927. évi V. tc. annyiban médositja, hogy csak 212 in-
gatlan Vagyon utén tartoznak fizetni. I927. évi orszoigos t('i1rve'm/téiz" (Corpus Im'z's), Budapest 1927, I927.
évi V. térvénycikk, 25. §. 43; DICZIG, Az illetékegyenérték, 6.

33 PL Cat. D/C, 3506/1938; u0., 1977/1939. AZ illetékegyenérték kérdése a piispékkari iiléseken is
tébbszér széba keriilt, 1930. mércius 3-4-én, mivel abban az évben j2’1rt 1e 21 tizéves kivetés id6sz21k21. Ek-
kor az illetékegyenérték kulcszinak mérséklését, illetve azt szeretnék elérni, hogy az ingatianok ésszes —
nemcsak 21 bekebelezett, hanem 21 be nem kebelezett — terheinek lev0n2’1s21 ut2in mutatkozé tiszta Vagyon
ut2in Vessék ki, Valamint, hogy az ilyen ingatlariok eladésa és szerzése mentes Iegyen 21 V21gy0n2itruh2iz2isi
illetéktfii. Erdekeik képviseletére a hercegpriniaist kérik fel. Az 1932. mzircius 16-ai p1'isp0kk21ri k0nferen-
ci2in m2ir arrél értesiiliink, hogy az illetékegyenérték kulcsét csak térvényhozeis 1'1tj2iI1 Iehetne lesz2illit21—
ni, de 21 péiiziigyminiszternek az aillami bevételek cséjlckentése es 212 2’1l121mh2izt21rt2’1s sfilyos helyzete miatt
ezt nem 2'1H médjziban elfiterjeszteni. S kés6bb rendeleti 1it0I1 meg 20°/o—211 megpétlékolték az illeték
egyenértéket, e11nekk21pcs2i11 nieriilt fel 212 1933. mércius 22-ei piispékkari értekezleten a kérdés ismét.
A piispijki kar beir az iigyet figyelemmel kiséri, de majd csak az zillam pénziigyi helyzetének j21Vul2is2'1Val
fog ismét lépéseket tenni. A 77zag)/av" kcztoli/eus‘piispb7e/ed1'i 29m/zzics/eozdso/e, 293-294. 407. 498.

34 A témét érintettem 21 2011. november 4—é11 21 Szombathelyen megrendezett Mikes ]2i110s—emle’k—
konferencién tartott eléadésomban is.

35 SZEL AC 35/1933. Mikes piispék Madaraisz Istvénnalc, a m. kir. Vall2is- és kézoktatzisiigyi mi-
nisztérium I. iigyosztélyzinak 21 Vezet0'jéhez 1933. januzir 8-2111 intézett ievele.

36 U0.
37 E lehet0’ségre kiilén felhivta a figyelmét 1933. januér 5—éi1 levelében Madarzisz Istvén. Ertesitése

szerint: ,, . . .21 m. kir. kormainy progranijéba felvette :1 telepités probléméjét s e célbél hajlandé 21 f0ldtul21j—
d0n0s0k éllami adétartozésait természetben is e1f0g21dni.” Arra kéri 21 p1'isp0k('jt, hogy ainennyiben len-
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riilettel rendelkezett, igy ennek leadaiszira nem Volt hajlandé, bzir azt megjegyezte,
hogy Perint hatéréban egy bizonyos teriilet Ieadésérél lehet sz6, amely telepitésre
is alkalmas lehet.38 Ugyanebben az évben, augusztus 17—én az adékivetés reVide2il2i-
szit prébélta elérni a piispék, hogy tekintettel a szombathelyi egyhzizmegye helyze—
tére kevesebb adét kelljen a jévében fizetni. A kérdésr6l személyesen térgyalt 21
pénziigyminiszterrel és Vargha Imre zillamtitkzirral, valamint ezt k0Vet6en au-
gusztusban a pénziigyminiszterhez beadveinyt is intézett. Széban igéretet kapott
arra, hogy kérését megfontolés tzirgyzivé teszik, de az adc’) csékkentésére eddigi is-
mereteink szerint nem keriilt 301139 Kés0’bb az adéhzitralékra fizetési halasztzist
kért - fele részben 1934. oktéber 1—ig, fele részben 1935. oktéber 1—ig - és kamat—
rnentességet, arra hivatkozva, hogy tulajdonképpen gazda—ad6sszig0k, ha a gazda—
Védelmi rendeletben nincsenek is benne f0g1a1va.4°

A fizetési halasztés kérelmének hétterében az zillt, hogy a m. kir. Va1l2is- és k0z-
oktatésfigyi minisztert6l — tekintettel az akkor tervbe Vett szanélésra - rendkfviili
e1‘d6kitermelésre kért és kapott engedélyt, melynek jévedelmébfil a piispékség
pénzhez juthat0tt.4‘ Csszesen 120 000 P—t Veirt t61e, melynek egy része 1934 0kt6—
beréig, més része pedig 1935 oktéberéig fog befolyni/P2 Ebb6l remélte rendezni a
kéjzadé tart0zés0kat.43 Kérte toveibbei, hogy 1933. december 31—Ve1 az eddigi k02-
adé-tartozés hétralékét az esedékes adéktél k1'il011 kezeljék, mert ezen utébbiakat

nének sfilyos adétartozésai e's ily médon k1'V2'u1n2i azokat rendezni, akkor postafordultéval jelezze, hogy
milyen iiagységfi féldet hajlandé telepftés céljéra adésségai fejében felajénlani. Az ajénlat nem konkretan
csak 3. szombathelyi pijspéknek szélt, hanem a nagyjavadalnlasoknak eiltaleiban. A fijldkérdés 111eg01désé.—
nak1ehet6ségei a korszakban élénken foglalkoztatteik a kézvéleményt. A Kata/2°/«us Szemlélaen példziul
téjbb cikk jelent meg a téineibanz ZETELAKI-MATE IMRE, A mezégazdasdgi te/epités iizdo/mi és iwiizyelvei, Ka-
tolikus Szemle (KS2) 48 (1934) 7, 394-401; KENEZ BELA, Birtokpoliti/ecti iwinyelvek él motgyazr /aitlzizoimimlo/e
Vef()V77Zj6iZ70Z, KS2 48 (1934) 11, 645-654; SZILAGYI LASZL6, A magwzi/fi ild/ee'7'désmega/ddyénak le/yetfiségei,
KS2 48 (1934) 12, 730-736; KOVRIG BELA, Ujazbb terv ét 77mgvm*fi)'ld/eérclév 77zegoldaisoZm, KS2 49 (1935) 2,
101-103, melyben MATOLCSY MATYAS, Agniifpoliti/eézifeladzzto/e A/Iagym/oifszzigoiz cimfi kéjnyvét elemzi, il-
letvez SzAB() PAL ZOLTAN, Telepitév és terme/év - dz egy/acizi lairto/eok Irefoz/‘mja, KS2 49 (1935) 4, 213-219;
KOVRIG ]ANOs, Frildoszxzis és agni1*1/eform, KS2 49 (1935) 12, 759-762.

38 SZEL AC 35/1933. A Vagy0nv2ilts2ig—fijldhaszonbér ésszegét a pénziigyminiszter a perinti i11gat-
lanra jelzeilogilag is bekebeleztette és a zzilogjogot csak a tervbe Vett szaneflzis sikere érdekében t0r01tet—
te. V0. PL Cat. D/C, 3506/1938 és 1977/1939.

39 SZEL AC I543/I933. Mikes Jénos I933. augusztus I7—éI1 kelt levele Uher Kziroly III. kir. gazdas2'1—
gi f6ta112ics0s, kir. alapitvényi figyigazgaténalc. Uher Kziroly az alapftveinyigazgatési csoportnél, 21 f0-
galmazéi személyzetnél d0lg0z0tt I933—ban a Va1l2’1s— és kézoktateisiigyi minisztériumban: MOL Vall2'1s—
és k0z0ktat2'ts1"1gyi minisztériumi levéltzir, Va1l2is- és k0z0ktatés1'igyi minisztérium, Elnéki iratok
(K 802), 72. d0b0z, VKM személyi és iigybeosztzisa, 1933.

4° SZEL AC 2165/1933.
4‘ SZEL AC 2165/1933; PL Cat. D/C, 3506/1938 és 1977/1939.
42 Ezzel szemben 212 1938-35 a javadalomnak Mikes Jeinos piisp0kt61 Valé zitvétele s térzsvagyon 2'11-

lagénak 111eg2’11lap1’t2isa térgyéban készijlt jelentés szerint ebb6l az 0sszegb61 csak 53 394 P 16 frea1izzil6-
dott, tehzit a Mikes piispék eiltal elfizetesen kalkuléit éisszegnek kevesebb, mint 3 fele. V0. PL Cat. D/C,
3506/1938 és 2865/1940.

43 SZEL AC 2165/1933.
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pontosan szzindékozik fizetni, az erdékivaigzisbél szzirmazé jéjvedelmet pedig haj—
landé lekéjtni a tartozais erejéig az ad(’)hiVatalnak.44 1933-215 kérése meghallgatzisra
talélt: Vargha Imre utasitotta a szombathelyi kir. pénziigyigazgatéségot december
21—én, hogy Mikes piispék kijztartozzisait és hzitralékai telekkényvi biztositziszit
tartszik fiigg6ben a fakitermelésre tekintettel és a bel6le I934 mzirciusziig befolyt és
tartozzisai térlesztésére forditott éisszeget is jelentsék be neki.45

Annak érdekében, hogy kevesebb legyen a kiadésa, Mikes piispbk 1933—ban
Angelo Rotta nunciuson keresztiil a pépeihoz fordult, hogy a kévetliezé’ kanonoki
stallum rnegiiresedésekor az adott kanonoki hézba kéltézhessen. Maga a f0lya—
modvény feltehet6en az iigyben eljéré Konzisztorizilis Kongregécié iratanyagénak
azon részében talzilhaté, arnelyet az Arc/oivio della Congregozzione per 2' Wscovi 6riz és
nem h0zz2’1férhet6.45 A nuncius 1933. februzir 21-én kelt Eugenio Pacellihez irt leve-
lében a piispék indokait is leirja: a Vilégités, viz, ffités és a személyzet kbltségeit sze-
retné megspérolni (az illé’ fenntartzishoz I4 f6re van sziikség). Egyben igéretet tett
arra, hogy az 1’1j kanonoknak, ha nines megfelelé’ lakésa, akkor err6l gondoskodik,
Valamint a személyzetbéil II f6 elhelyezéséréil is, mivel a kanonoki hzizba csak hai-
rom embert Vinne magéval. Ctletét el6zetesen Serédijusztinizinnal is megosztotta,
aki helyeselte a kérelmet. A nuncius szintén 212011 a Véleményen Van, hogy mivel
amfigy is ideiglenes dologrél Van szé és jé példzival szolgélna, meghallgata11dé.47

Szintén emlitésre keriilt e kérése a Szem‘ Officium titkzirénak 1933. mzircius 8-211
kelt levelére adott nunciusi Vélaszban. Sbarretti biboros e levélben arrél e'1‘dekl6-
détt — anélkiil, hogy ezeket részletezte Volna —, hogy a nunciusnak tudomészira ju-
tottak—e a Mikes piisptik elleni sfilyos Védak.48 Angelo Rotta kéjzvetett médon er-
dekl6d6tt olyan személyektfil, akik szerinte tudhatték az igazat, s azt a Vzilaszt

44 U0. Mivel az ebb6l befolyé jévedelem a t6rzst6ke részét képezte, s ennek adérendezésre t6r—
tént igénybevétele a Visszatérités kételezettségével jzirt, igy befejezésekor a rendlciviili kitermelésre
Vonatkozé elszeimolzisokat, s 21 Vételzir felhaszneilziszirél 21 részletes, okmzinyokkal igazolt beszzimolét a
javadalmas kételes Volt a 111. kir. vallés- és lcézolctatzisfigyi miniszterhez felterjeszteni. V6. PL Cat.
D/C, 1977/I939. Héman Bzilint I939. februzir 28-5111 Mikes Jénoshoz intézett levele. Mikes piispék err6l
Héman Bélint I935-fjs felszélitésa ellenére elfeledkezett. U0. A miniszter ebben szé szerint idéz a
2235/I 933 szzim alatt kelt leVeléb6l.

45 SZEL Mikes piispék hagyatéka, I8. doboz Vargha Imre I933. december 21—én Mikes Jénosnak
1’rt levele.

46 Eugenio Pacelli biboros éllamtitkér a kervényt az iigyben illetékes Konzisztoriélis K011greg:ici—
éhoz tovébbitotta. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 4.2, fasc. 1/5, fol. 150. A Konzisztorizilis Kongre-
gzicié mutatékéteteiben, melyek a kongregeicié anyagébél a Vatikeini Titkos Levéltérban elhelyezett
dokumentumok éttekintését nyfijtjzik, az esetr6l nem talailtam feljegyzést.

47 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 14.6.
48 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. I47. Mivel a Szem‘ Ofi ‘z'cz'zmz levéltzira csak

XIII. Leé pépa halélziig, 1903—ig bezérélag kutathatc’) (1998—ban II. Jzinos Pail pzipa tette kutathatévzi ed-
dig), igy egyel6re az ott fellelhet6, az iigyre Vonatkozé levelezést sem lehet tanulmzinyozni. II. Jénos
Pail pzipzinak az 1998—as déjntésérfil lésd: TARCISIO BERTONE, L’a1pert.m*a dell’/4%/aivi0.' prospettive e
pi/ogetti, Giornata di studio. L’apert11ra degli Archivi del Sa11t’Uffizio Romano. Roma, 22 gennaio I998
(Atti dei Convegni Lincei 142), Rome 1998, 98-99.
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kapta, hogy ilyenr6l nines tudomaisuk. Informéciéi szerint a piispok nehéz gazda-
ségi helyzetben Van, bér ezzel nines egyediil, hiszen rnés nagyjavadalmasok is ezzel
ktizdenek, rnelyet nagyrészt a gazdaségi vzilszig rnagyarziz, de egy kicsit 212 is szere-
pet jzitszik benne, hogy nem tudja életszinvonalzit megvziltoztatni, ami ilyen k6r1'il—
rnények kozott nem fenntarthato. Viszont most elhatzirozta, hogy Véltoztatni fog
ezen, ahogy a februeir 21—én kelt jelentéséhez csatolt kéreln1éb6l is kit1’inik.49

A Konzisztoriélis Kongregzicio miel6tt helyt adna 212 e kérelemben foglalt kérés—
nek, arra kéri a nunciust, hogy puhatolja ki, egyrészt, hogy e lépés nem Véltanzi-e ki
21 kziptalan nemtetszését, mzisrészt, kedvezo’ Vzilasz esetén lehetne—e attol tartani,
hogy rosszallést vélt ki nyilvzinosszig el6tt a piispok ir2iny2iba.5° A nuncius Végiil a
legilletékesebb szernélyt, magzit Mikes piispokot kérdezte n1eg,5‘ aki szerint nern len-
ne jé a képtalan Vélaszeit provokzilni, mert jelenleg nines iiresedés, és ahogy 6 maga
fogalmazott: egyik kanonoknak sem zill széndékziban rovid id6n beliil elhunyni. Vi-
szont arrol meg Van gy6z6dVe, hogy ez a legjobb dontés, amit ilyen gazdaszigi kor1'il-
mények kozott hozhat és szzindékéban sill, ha 212 adésségok 1‘endez6dnek, visszak6l—
tozni. Megemliti, hogy Serédi is teimogatja az elképzelésétfiz A nuncius is azon a
Véleményen Van, hogy Mikes piispok kérésének helyt kellene adni, de bizonyos
feltételek mellett: egyrészt, hogy ideiglenes lakhely—V2iltoztat2isr6l van szo, mais-
részt az iij kanonokot leissa el megfelel6 szeillzissal, harmadrészt pedig: gondoskod-
jon kozben 3 piispoki palota fennta1‘tés2i1‘ol, hogy ne pusztuljon el. Ezen feltételek
mellett a keiptalan sem lehet ellene. A nunciusnak Mikes piispokot kérése teljesité-
sér6l tzijékoztaté levele 1933. ziprilis 24—én kelt,53 két nappal azutzin, hogy éprilis
22—én Boda Jénos kanonok elhunyt.54 Tehzit a piispok megkapta az engedélyt, hogy
az igy megiiriilt kanonoki hézba koltozhessen. Viszont ezzel a lehet6séggel csak
egy évig él, a kovetkezo év ziprilis 1—éVel az egyhzizmegye gazdaszigi helyzetének
kozeljovobeni 1‘endez6dését remélve, Vagy Inert arisztokrata igényeit nem tudta
kello'en kiele’giteni,55 esetleg mindkét ok miatt Mikes piispok a kanonoki hézat

49 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 148. A Szem‘ Officizmz vélasza: uo. fol. 149.
5° Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 15o.
51 Angelo Rotta I933. rnzircius 25—én kelt levele. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. I51.
52 Mikes piispok 1933. mércius 26—2'Ln kelt levelez ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5,

fol. 152. Illetve a nunciusnak a Konzisztoriélis Kongregaicio titkzireihoz irt Vélaszlevelében Mikes piis—
pok Véleményének ismertetése: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. I53.

53 Ennek a levélfogalinazvénya: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 4.2, fasc. 1/5, fol. 157. A Mikes
piispokhoz elkiildott eredeti: SZEL AC 76o/1933.

54 Elhunyta niiatti részvétét fejezi ki Angelo Rotta nuncius Mikes piispoknek és a képtalannak a
mér emlitett I933. eiprilis 24—én kelt levelében: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. I57.
Illetve ugyanitt a képtalan lcoszonetnyilvainitaisa a’prilis 27-én: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42,
fasc. 1/5, fol. I58. Boda Jzinosnak szivproblémzii Voltak. V6. Napihirek, Vasvzirmegye 66 (I933) 81, 7. AZ
elhunyt kanonok méltatzisa: Dr. Boda Jénos T, Vasvairmegye 66 (1933) 91, 3.

55 Ezt sejteti Székely Leiszlé egy megjegyzése, amely szerint a kanonoki hzizat Mikes piispok csak
,,nyo1nortanyénak” nevezte. SZEKELY LASZLC’), Emlé/eezés M2'/eesfainos g7/(ifszomlmt/aelyi megyé5pziispb7e1"é'l
(A Magyar Nyugat Torténeti Kiskonyvtzira 11), Vasszilvaigy 2009, 189.
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Visszaadta.56 A H2'7‘ cimfi helyi fijsaig azt is tudni Véli, hogy erre az egy évre a répce-
szentgyérgyi kastélyét is bérbe adta egy angol Vad2iszt2irsas2ignak.57

Mikes piispék egyéni erfifeszitéseihez segitséget kért és kapott a Va1l2is- és k6z-
oktatzisiigyi miniszte1“t6l, aki lévén a Vagyonfehigyeleti hatéség, a bajba jutott java-
dalmakat szanélzis fitjén segitette. Ezen eljéreis lényege, hogy a Va1l:is— és k('5z0kta—
tésiigyi miniszter — miniszteri biztos min6ségben szakel6adékat kiildéitt ki, akik
szanélési tervet készitettek, melyben a pénziigyi helyzet rendezésének médjzit, Va-
Iamint a mez6— és erd6gazd:§1ll<0dés k6vetend6 médjét is régzitették. A miniszteri
biztos kbltségvetési tervet is készitett, amelyben a javadalmi sziikségleteket 21 j6Ve—
delemhez igazitotta, a kegytiri és kulturzilis kételezettségek érintetleniil hagyésa
mellett. Valamint elrendelte a pontos zzirszeimadzisok készitését is. Ahol erre a
pénzfigyi helyzet miatt sziikség volt, kélcsén felvételét Vagy ingatlanok eladziszit
engedélyezhette a miniszter. Természetesen ezen utébbi esetben a javadalmasokat
kételezte arra, hogy az eladott ingatlanokat refundziljzik, amely az eladzisi air 30-40
évi amortizziciéval V2116 Visszatéritését jelentette a té')rzst6ke jaVéra.5"

Mikes piispijk Uher Kziroly személyében kapott miniszteri biztost, aki egy k61-
csén felvételével kombinélt szaneilési tervet dolgozott ki.59 Viszont ennek Végre—
hajtziseihoz mind a keiptalan mind pedig a hercegprimés beleegyezését meg kellett
szereznie. 1933. meijus 20-gin Uher Keiroly leVeléb6l arrél értesiiliink, hogy a k61-
csén irzinti tzirgyalzisok intenziven folynak és remény Van arra, hogy révid id6n be-
liil az egyhézmegye pénzhez jut,“ de 212 e156 szanéiési terVr61 a méjus 29—ei iilésen a
székeskaiptalan tagjai azon Véleményiiknek adtak hangot, hogy az nem e1fogadha-
t6. A Vités pontok megtérgyaléseira jfmius 2—a’1ra a miniszteri biztost teirgyalzisra
hiVt:§1k.5‘ Ezen kitfint, hogy Rogzics Ferenc kezelé’ kanonok és a szanzilzis céljéra Mi-
kes piispék hivatalai eiltal zitadott adatok kéjzétt jelent6s eltérések mutatk0ztak,52
melyeknek Uher Kziroly mielfi bbitisztézését kérte, az értekezletrfil felvett jegy—
z6k611yvet pedig a hercegprimeishoz juttatta el Véleményezésrefi 1933 jfiliusziban a
Magyar Hétf6 cimfi orszégos lap azt is tudni Véli, hogy a szombathelyi piispékség
800 000 peng6 kélcsén folyésitzisét kérte a transzferalapbél és az addigi tairgyalé-

56 SZEL KI 22/I934. Mikes Jénos piispijk I934. mércius 6—2in kelt leveie 21 székeskeiptalanhoz.
Akér mindkét fent emlitett indok is kéjzrejétszhatott a piispék déntésében.

57 (P): Mi/ees j’zZ7/zos pzispfik bezmja 4 pzispd/eva'mt. Egy évre adm Iaérlae 7"e’pceszentgy()'7"gyi 7/z_ycmzl0'j;it, Hir
I9(1933)I1I, 1-2.

58 A szanzileisrél: MOL Minisztertanécsi jegyzfikényvek (K 27), Jegyzéikényve 212 I938. évi m2irci—
us hé n-én Budapesten tartott minisztertanaicsnak, 18-19.

59 Az elsé’ szanzilzisi terv a Szombathelyi Egyhézmegyei Levéltzirban sajnos 21 vonatkozé Képtalani
Iratok 51b/1933-35 szém alatt nem talzilhaté.

6° SZEL Mikes Jénos iratai, 18. doboz Uher Keiroly 1933. mzijus 20—a’1n kelt levele Mikes Jzinosnak.
61 SZEL Protocollum. Székeskziptalani iilések jegyzékényvei 1933-, 1933. V. jegyzéikényv, 1933.

méjus 29-én tartott iilés.
62 SZEL KI 51c/I933. Itt Rogzics Ferenc eiital készitett magzinpénztziri szzimadzisok és javadalmi j6—

Vedelem ésszeirés olvashaté, sajnos csak vézlatos, kézzel, tébbszér étfrt forméban.
63 SZEL KI 51¢/1933, iiletve SZEL KI 62/1933.
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sok sorén 500 000 pengé’ folyésitaisét mzir kilziteisba helyezték.64 A piispéki t6rzs-
vagyon helyszini megeillapitaiszira is sor keriilt: ennek kivitelezésére 1933 szep-
temberében Kap2’1csy_Ien6 miniszteri szaimvevfiségi tanécsost kiildték ki, s err6l
Madarész Istvén a székeskziptalant is értes1'tette.‘/’5 Ennek eredményeként sz1'1le—
tett meg a rneir elemzett, 1933. oktéber 2o—2in kelt kimutatzis, amelyben a 111. kir.
V-all2is— és kézoktatésiigy miniszter a piispék ziltal eszkézéilt beruhzizésok megtéri—
tését engedélyezte.

A szaneiléssal kapcsolatban 21 k<'5vetkez6 érdemi informécié, hogy az 1934. évi
mzijus 21—ei kziptalani iilésen Mikes piispék kijelentette, hogy magzinfi ton mzir
megtbrtént és nincs is semmi tartozeisa, ha megkapja a t6rzst6kéb61 6t megilleté’
pénzt. Rogeics Ferenc kanonok szerint Viszont a piispék a szaneilzissal kapcsolatban
kezdetben nem kérte a befektetések megtéritését, s ,,...az eszmét magzit is a
székeska’1ptalan adta neki, hogy ezzel Valamelyes térvényes fogédzét talziljon annak
megokolészira, miért jzirul hozzzi a javadalom piispék fir személyes adésszigainak
rendezéséhez, amint az a vonatkozé székesképtalani iratban 01vashaté.”“ Arra is
utal, hogy amikor a székeskziptalan elé keriilt a szaneilés kérdése, akkor meg nem
Volt meg a miniszteri felmérés, hanem csak a piispék ziltal 21 szanzilzisi irathoz csatolt
szémadésok kézétt a kegyfiri épitkezések tételei, amelyek megtéritését bizonyos
feltételek teljesiilése esetén elfogadték volna, de 212 éltaluk ajénlott szanélési terv
térgytalan Iett. Ennek ellenére a kziptalani file's figy hatzirozott, hogy jéindulattal
kezelik az iigyet és kérik, hogy 21 Vonatkozé dokumentumokat kiildje meg, mert
ezek fényében tudnak érdemi déntést hozni. A hatzirozatot a gyengélkedé’ nagy-
prépost helyett Tauber Séndor kéjztilte a p1'isp6kkel.57 Meir ebb6I kitetszik, hogy a
keiptalan és a piispék Viszonya 212 1930-213 évek elején nem Volt felh6tlen. Ahhoz,

64 (P): G7/‘(if Mikes jzinos szomlzdt/Jelyi meg)/é5p1'ispb7e teljesen vissz/woiml at politi/mi élettcil és /1 legitimistzz
propazgazizdcitél. S121)/05 omyalgi wilydglm /eemlt Ll $2077/119511/9el_31/i11)1'is11)()7eség — Nyo]cszézezer pengé’ /eb‘lcs(')'n f0ly(5sz'ni—
szit /eéri czpiispii/eség (1 tmmzfemlzlpliél, Magyar Hétf6 9 (I933) 29, 3. Ebben — tébbek kézétt — 21 k6Vetkez6—
ket irjék: ,,Ertes1'11e’s1ink szerint a kélcstin iigye 21 legutébbi tzirgyalésok utein olyan steidiumba jutott,
hogy elrendelték a piispékség szombathelyi épiileteinek, tovébbai a re’pceszentgy6rgyi és soroklijfalusi
birtokon 21 leltzirozést, mert :1 szombathelyi piispéiki heizakra és 21 birtokokra kebelezik rei a folyésitandé
kéjlcsfjnt. Aiihelyt a kéjlcsént folyésitotték, miniszteri biztos intézi a szombathelyi piispbkség ésszes
anyagi iigyeit és Mikes Jénos gréf megyéspiispék mindéssze havi 1500 pengéi jéradékot kap.” Ugya11—
akkor azt is hozzeiteszik, hogy ,,Illetékes helyen inegzillapftotteik, hogy 21 szombathelyi piispéjkség
anyagi Vélségét nem Mikes Jénos gréf megyéspiispijk kijltekezéi életmédja idézte e16.” Alig pér nappal
e jfilius 17—ei cikk utein jfilius 24.—én Uher Keiroly Mikes piispbknek 1’rt levelében a hfrlapokban megje—
le116 kézlemények kapcsén arrél fr, hogy 3 minisztérium részérfil ne1n téirtént indiszkrécié. V6. Mikes
piispbk hagyatéka, 18. doboz. Mikes piispék Viszont augusztus 17—ei levelében arra utal, hogy az 1’1js2’1g—
cikkek — anélkiil, hogy 21 kérdéses lapokat el6s0r0lnzi — 21 kultuszminisztérium adataira teimaszkodtak.
SZEL AC 1543/1933.

65 SZEL KI 85/1933.
66 SZEL Protocollum. Székesképtalani ijlések jegyz6k('j11yVei 1933-, 1934. méjus 21-ei files, 10.

Rogécs kézelebbrfil nem részletezi, hogy pontosan mely iratra gondolt. A képtalani iktatékényv alap—
jén Vélhet6en a SZEL KI 51/b-re, amely iktatési helyén nem talélhaté.

67 SZEL Protocollum. Székeskziptalani filések jegyzékbnyvei 1933-, 1934. meijus 21—ei iilés, 10.
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hogy megértsiik, mi eillt e konfliktus hzitterében, fontos tisztziban lenni a Vas-
Vér-szombathelyi székeskeiptalannak, illetve tagjainak az egyhzizmegye életében
betéltbtt szerepével és anyagi lehetfiségeivel.

3. A VASVAR-SZOMBATHELYI SZEKESKAPTALAN
AZ 1930-As EVEK ELEJEN

A VasV2i1'—szombathelyi székeskziptalan 6 tagbél zilltz pmepositm maior, lector,
ccmtor, custos, ozrc/aidzkzconus de Zczlaegeryzeg és are/9idiczc07m.v de Almlendvcz. A fels0r0—
Ieis sorrendjében Vidos Lajos nagyprépost 1926—os halzilzit k6Vet6en: Téth Jézsef,
Tauber Séndor, Boda Jénos, WallnerJézsef, Rogzics Ferenc és Honti Bé1a.58 Az e16-
Iépés rangsor szerint tértént, s csak a hérom fe1s6bb stallumban jért ezzel ,,némi
fokozati dij.” A promécié minden alkalommal Iij beiktatzissal jzirt az fij stallumra
és az fij c1'mre.69 1933—ban Boda Jzinos halélzival minden uténa k6Vetkez6 kanonok
eggyel feljebb lépett a ranglétrein és Palké Jeinos keriilt be az utolsé kanonoki stal-
Iumra. Mikes piispék nem s0kka1kés6bb tervbe Vette e fokozatos el61épésirend—
szer megsziintetését, amely a ke’s6bbiek sorén mégis érvényben maradt. 1933.
szeptember 4-én kézblte a keiptalannal, hogy a graduélis el61éptetést ezentfil
me116zni fogja, az egyes tisztségekre el6terjesztése'1‘e 21 Szentszék, illetve 6 maga
fog ki11eVezni.7° A nagyprépost uténi rang szerinti sorrend a kinevezés idejét61
sz2im1’ta11a.7‘ A kziptalanban nem a megosztott pmebemloik, hanem a memo; com-
mzmis rendszere m1’ik(')'d6tt.72

A kanonokok az egyhzizmegye lqormzinyzéséban is tevékenyen részt Vettek,73
elégnek tartjuk itt csak azt kiemelni, hogy a Vikziriusi tisztséget 1922-t6l Boda J51-
nos téltétte be, 21 provikziriusit pedig 1928—t61 Rogzics Fe1‘enc.74 E kanonokok az

68 A sorrendet Ieisd DESICS IGNAC, A wzsv;ir—sz0mI2zzt/aelyi székes/eaiptclltm ti)'7"te'7/zete f(3’I7b vomimilmn,
A szombathelyi egyhaizmegye térténete II (szerk. Géfin Gyula), Budapest 1929, 297-332, 329. Vidos
Lajos 1926. februér 24—én hunyt el. Desics Ignzic a kziptalan 20. szzizadi téirténetét nem ismerteti, p11sz—
tén a kronolégiéban a kanonokok neveit és beosztzisait sorolja fel. Szintén nem a 20. szeizadra helyezi a
hangsfilyt: SILL FERENC, A vaswi7*—sz07Izbmf/aelyi szé/ees/ezipmlmz t{J'1/te'7¢ete'7/ze/e wizldm, A 200 éves szombat—
helyi egyhaizmegye emlékkényve (1777-1977) (szerk. Fzibizin Arpzid), Szombathely 1977, 173-242. A szé—
keskziptalan térténetének e periéduszirél eddig seIn eitfogé, sem részletes ismertetés nem jelent meg.

69 SZEL KI 64/1929.
7” Az els6 utzin k6Vetkez6 3 stallumot (Id Tlittltm Srmcme Sedis adomzinyozhatja a piispék, ha nines

szé egyidejfileg mzis apostoli rezervéciérél. Ha Valamelyik keiptalanban 5. dzgnitas‘ is Volna, csak a
Szentszék adoményozhatja. Az Apostoli Datziria leveleit mellékletben kiizli 212 1931. évi mércius 18—ai
piispékkari konferenci-.1 jegyzékényve: A 7mtgym" /mtoli/em pz7i:pb7e/em/2' mmics/eozziso/e, 367-371.

71 SZEL KI 78/1933.
72 SZEL KI 64/1929
73 Ezek részletezését6l most eltekintek, V6. Sc/ye77zm‘z'mzus cleri dioecesis Sabm/iemis pro mmo Domini

I929, Sabariae I929, 24-26; Sc/yemmfismm cle7/'2' dioecesis Srllzzzi/'z'emisp7*0 (mm D07m'm' I934, Sabariae 1934, 10-12.
74 SZEL Mikes piispék hagyatéka, I8. doboz, Boda Jzinos és Rogzics Ferenc I933. februér I7—é11 kelt

levele Mikes Jzinos piispiikhéz.
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1913—ban alapitott Szombathelyi Egyhzizmegyei Takarékpénztzir igazgatc3tana’1cs2i—
nak is tagjai Voltak, Valamint Boda Jénos kanonokot bizta meg Mikes p1'isp('5k az
egyhzizmegyei térsulatba téméiritett Annunciéta N6Vérek Kongregéciéja igazga-
tziszival, s egyben a térsulat alapszabzilyainak kidolgozéséval is.75 A kanonokok az
egyhzizrnegye teriileti hierarchizijziban is Vezeté’ poziciét téltéttek be: egy—egy f6es-
perességhez egy—egy kanonoki stallurn tartozott.

A képtalan szzimos alapot, illetve alapitvzinyt is kezelt, amelyekr61egy fe1tehe-
t6en 1937—nél nem régebben késziilt ésszesité’ Varga Jénos kanonoktél maradt fenn
p7*0—mem0rz'cz f01“m2ij2iban.76 Ebben 212 1918. mzircius 5—ei jegyz6k6nyVre hivatkozva
Vélasztja szét azokat az alapokat, amelyekre a piispék a Vagyonkezelési szabélyzatot
nem terjesztette ki és me1yekr6l szeimadzist nem kivzint, s azokat, ame1yekr6I
szémadést kivzint. Az el6bbi csoportba sorolta azokat az alapitvzinyokat, amelyek
nem egyhézi természetfiek, melyeket magzinszemélyek biztak a kziptalanra, és
amelyekréil a minisztériumban szzimadzist kellett bemutatni. Ezen kiviil a k2’1ptala-
ni gazdas;igi—és f6pénzt2irrél, a képtalani ta1‘ta1ék—a1apré1és a misealapitvényokifi l
sem kiveint szzimadeist a piispijk. Az meisik csoportban felsorolta azokat, amelyek—
r61 igen: a papneveléi intézetréil és a Vele kapcsolatos alapitveinyokrél, a szél<esegy—
hzizrél és a Vele kapcsolatos alapitveinyokrél, a piispéki és kziptalani térzsvagyonrél,
az egyhézmegyei szegényalaprél, az egyheizmegyei alaprél, az egyhzizmegyei se-
gély alaprél, a piispéki elemi iskola alaprél, a Szenczy—féle Vasv2i1‘iz2irdaalap1'tV2i11y—
r61, 21 Ke1cz—Adelffy zirvaheizrél és a Vele kapcsolatos alapitvzinyokifil, a Szent Imre
Egyesiiletr61és a Székely misealaprél, a PapiNyugdijintézetr61, a Deficientizirél, a
zalaegerszegi apeicék javéra tett Németh— és SzélI—fé1e alapitvzinyrél, Valamint a gr.
Festetics Dénesné a1ap0krél.77 A géppel irtak mellett kézirzissal kiegészitvez a
Tauber-féle segély alaprél és a Séllyei alapitvzinyrélf‘

Az C186 Vilzighziborfi alatt a székeskziptalan ziltal kezelt alapok és alapitvzinyok
sok jziradékkélcsén (hadikéjlcsijn) kéjtvényt jegyeztek — Rogzics Ferenc 1931-es ki-
mutatésa szerint 212 I., a III. és 21 VIII. kibocseiteisfi l<6tVényb6l79 —, amelyet az eillam
a héborfis kiadésai fedezésére bocseitott ki téjbb hulleimban, 5,5%, illetve 6%-os ka-

75 Boda Jeinos életfitjéhoz Izisd: A 5z07IzImt/aelyi egyboizmegve tbhfénete. Tb'7"2fé7zel7m' 72e’vtzi7" III, szerk.
GEFIN GYULA, Szombathely 1935, 41-42.

76 iwaga a lista gépelt, de szzimos helyen olvashaté Varga kanonok kézzel irt kiegészftése. Varga J51-
nos I928—téI tb. kanonok Volt, I937—t6l lett rendes kanonok. A lap hzitoldalzin kanonokként szerepei,
fgy felteheté’, hogy a feljegyzés 1937—ben vagy az utén készijlt. SZEL A VasV2ir—Szombathe1yi Székes—
kziptaian Levéltéra, 21. doboz.

77 Gr. Festetics Dénesné neve hziromszor is elékeriil a pV0—mem07'iaban, el6szi')r azon alapok kt’)-
zéjtt, ameIyekré'l nem kivzint szeimadést a piispéik, a szombathelyi domonkos apéczik zeirdzija javzira,
majd két alkalommal azon alapok l<('jz('jtt, meIyekr6l szémadést lcivént a piispékz a szentkirzilyi évoda és
apéczik javzira, Valamint egy kézelebbrél nem részletezett célra. U0.

78 Varga kanonok kiilén lapon ésszegyfijtétte tovébbzi azokat az alapokat is, amelyeket a kziptalan
I9I6—ban plébéniai kezelésbe adott zit. SZEL A VasV2ir—SZOmbathelyi Székeskeiptalan Levéltéra, 21. do-
boz.

79 SZEL KI 87/1931.
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matra. A haboru utani inflacié kévetkeztében a koronara szélé hadikélcsén k0tVé—
nyek majdnem teljesen elértéktelenedtek. A kézvélemény Viszont arra szamitott,
hogy a magyar allam kartalanitja a hadikélcsén kétvényt jegyzetteket.8° Erre a ne-
héz gazdaszigi helyzetben nem nyflt méd, igy az allam pusztan elismerte a karosultak
igényének erkélcsi jogossagat az 1928. évi XII. tc. 8.§-ban es 212 1928. évi XXXIII. tc.
14. §. értelmében és segélyek formajaban folyésitott bizonyos 0sszegeket.8I Ezen
utébbi paragrafus 8. bekezdése alapjan a népjéléti és munkaugyi miniszter feIhatal—
mazast kapott arra, hogy ,,500,000 P—t, a minisztertanacs esetr6I-esetre kieszk0z-
1end6 h0zzaja1*ulasaVal, a hadikélcsénjegyzés kévetkeztében ténkrement jétékony
ce'h’1 intézmények, nyugdijintézmények és tarsadalmi alakulatok tamogatasara,
tovabbi 500,000 P—t pedig a kbzéposztalyhoz tartozé lakossag témegnyomoranak
enyhitésére f0rdithass0n.”82 Ezt k0Vet6en keriilt sor arra, hogy Mikes Janos pus-
pijk hadikélcsénkétvényt jegyzé’, a téjrvényben kbriilirt feltételeknek megfelelfi
alapok szamara segélyt kért 1929—ben. Ezek az alapok Varga Janos felsorolasaban a
k0Vetkez6k voltakz a Tanulmanyi Alapitvany, a Kelcz—Adelffy arvahaz a1ap1’tVa—
nya, az Egyhazmegyei Papi Nyugdfjintézet Alapftvanya, Aggpapok hazanak se-
gélyalapja, Tauber—féle segélyalap, az egyhazmegyei alapftvany, az egyhazmegyei
szegényalapitvany, az egyhazmegyei segéIyez6 alap és a Szent Imre nyugdijpétlé
alapitvany. Ezek a kélcsén névértéke a1‘2'111yaban, bizonyos szazalékos megoszlas
szerint részesedtek az zillami hadikéjlcséjn segé1yekb6l, melyek ijsszege a kévetkezé’
volt: 1930-ban 20 000 P, 1931—ben 8000 P, 1932-ben 2000 P, 1939-ben 7000 P, 1941
januarjaban 5000 P, decemberében pedig 4000 P.83 Az 1941. évi 500. M.E. rendelet
a hadikélcstin kétvények letétbe helyezését frta e16, amely - lévén, hogy ezaltal
szamszerfis1’thet6vé valt az ésszegiik - e16ke’sz1’tette az 1942. évi IX. térvényt az
1914-1918. évi hadikélcsénék re11deze’sér6l.34

A kaptalan kezelésében allé intézmények szamos osztrak és magyar allampapir
tu1ajd0110sai is Voltak, 1931—es kimutatas szerint a kévetkezé’ zillamkéitvényekkel
rendelkeztek: féldtehermentesitési kéjtvény, 364 400 K névértékben, aranyjara—
dék kétvény 2 000 K névértékben, Valamint koronajaradék kétvény 256 700 K

8° A kibocsatott hadikélcsén kétvények tablazatos ésszefoglalasat tartalmazza az 1942. évi IX.
térvénycikkely 1.§—a. E szerint az I., III. s0r0Zat kétvényeket 6%—0s, 21 VIII. s0r0zat kétvényeket
5,5%-0s kamatra bocsatottak ki. C0’/"pm Iuris Hzmgmici. I942. évi tbfvényci/e/ee/e, Budapest 1943, 43.

8‘ Corpus Iuris Hmzgmdci. 1928. e’-vi t()”rvé7/zyci/e/ee/e, Budapest 1929, 309 es 529.
82 Az 1928. évi XXXIII. tc. 14.§. C07/pm Imfis Hzmgm/ici. I928. évi t(')'7/vényci/6/ee/e, Budapest 1929, 531.

A fent emlitett ésszegeket az 1. bekezdésben megnevezett a népjéléti és munkaugyi minisztérium
“Kézjétékonyszig és emberbarati intézmények” Cimének “A heiboru anyagi karosultjainak t2im0gat2is2i—
ra” elnevezésfi rovatan megallapitott, illetve a kés6bbi években megallapitasra kerulé’ 0sszegb6l k1'i10-
nitik e1. A fent emlitett térvényt a ha.dik0lcs0n—k2ir0sultak témogatasarél szélé 1929. évi XXXV. tc.
egészftette ki. C07/‘pm Izwis Hmzgm/‘ici. I929. évi 15712267/23/ci/e/ee/e, Budapest 1930, 445-447.

83 SZEL Protocollum. Székeskziptalani iilések jegyzékényvei 1933-, 1944. oktéber 10—én Varga Ja-
nos pr0—memomija. 60.

84 C0’/‘pus_7m‘is Hungu-rz'cz'. 1942. évi tiirvénycikkek, Budapest 1942, 43-49.
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1’1éVéI‘tél{l3€n.85 Koreibban 6z6k kamatai a kaiptalan jévedelmeinek j6l6nt6s részét
képezték, de elértéktelenedtek. Az osztrék éllamadésségi papirokat 1921-ben a
szombathelyi m. kir. éllampénztérhoz, a magyar éllamadésségi cimletek l<an1atfi-
zetési iveit a In. kir. pénziigyminiszteri sz2imV6V6s6'g hitelfigyi csoportjzihoz kellett
beszolgziltatni :12 1924. évi 102.000 pénziigyminiszteri r6nd6l6t 17. §-a ért6lmé-
b6n,86 Végiil 21 960/1925. M.E. szaimfi rendelete elrendelte a h2’1b0r1’1 6l6tt kibocszitott
magyar éllamadésségi cimletek letétbe helyezését és ésszegyfijtését. lgy 6 cimletek
a In. kir. éllampénztérba szaillittattalg viszont tovébbra is a székeslcziptalan tulajd0-
nzit kép6zték.“7

A képtalan nagy kiterjedésfi f0ldt6r1"1l6tt6l és a kiterjedt gazdaséggal is 1'€I1Cl€l-
kezett. A tulajdonukat l<ép6z0' féldteriilet nagységét ill6t66n az 1931-63, a piispéki
kar felhivéséra készitett részletesebb, és 212 1932-63, a In. kir. Valla’1s— és l<0z0ktat2’1s-
iigyi minisztérium felhivziszira készitett kimutatzisuk kis mértékben eltér. Felte-
h6t6, hogy 212 1932-65 p0nt0s1't0tta 212 61626 évi ésszegzés adatait, igy most 6z6l<:6t
fogom ismertetni, lzibjegyzetben 0ssz6V6tV6 212 1931-63 adatokkal éS ki6gész1'tV6
azokkal az informziciékkal, amelyek csak 212 1931-65 kimutatzisban szerepelnek.
Az 1932-es kimutateis szerint a kziptalan a trianoni békeszerzéidés 6l6’tt 6096 kat.
hold 372 négyszégél teriilettel I'€I1Cl€ll{€Z€tt,88 am6lyb6l a Vagyonvéltseig 702 kat.
hold 1018 négyszégélt Vitt €l.89 Mivel a 40 290,30 K lzat. tiszta j0V6d6l6mb6l9°
6302,33 K kat. j0v6d6l6mn6l< m6gf6l6l6 t6r1'il6t6t k6ll6tt leadniuk, igy még fenn-
maradt leadésra 115,44 K kat. tiszta j0V6d6l6m116k m6gf6l6l6 t61‘1'il6t.9‘

A kziptalan tulajd0112ibanl6V(')' birt0l<0l< hzirom egymzistél t2iV0l f6l<V6, l<1'il011b0z0'
min6’s6’gf1’ és énmageiban szétszértan elhelyezkedé’ gazdaszigot alkottakz a Vasvziri, a
kemenesszentpéteri és a lipérti gazdaszigokat. A Vasvziri gazdaség Volt a l6gl<it6rj6d-
tebb 4 majorral, a kemenesszentpéteri és a lipzirti egyarzint 2-2 majorral I‘6I1(l€ll{e-
z6tt. Ez6kb6l — az O.F.B. r611d6l6t6 alapjén kényszerbérletbe adott 123 kat. holddal
egyiitt — m6z6’gazdas2igim1’iV6lés alatt éllt 212 033265 t6r1'il6t 65,3%—a, mfg 6rd6't6r1'i-

85 SZEL KI 87/1931. Rogécs Ferencnek 21 piispékj kar 1931. 0l<t6b6r I4—6i ért6k6zl6t6 alapjén a szék6s—
kziptalan gazdaségeirél sziikséges lchnutateiseinak Vzizlata. SZEL KI 32/1933. A kziptalan 1933. ziprilis 16—2in l<é—
sziilt kilnutatzisa Madarész Istvén éprilis 8-31 n16gk6r6sésér6, melyben arrél
(Sta milyen romleis 6’rt6 az egyhzizi Vagyont. SZEL AC, 1989/1933; SZEL KI 97b/1933. A vall:is— és l<0z0l<tatz’1s—
iigyi mjniszter 3 kziptalan 1922—I932—r6lb6ny11jt0tt szzinladziszibél I925 utein hizinyolja a fenti 0ssz6g6l<6t.

88 A m. kir. pénziigyminiszter 1924. évi 102.000. szémfi r611d6l6t6, Magyarorszégi R6r1d6l6t6l<
T2113 58 (1924), Budapest 1925, I188.

87 SZEL AC 1989/1933; SZEL KI 97b/1933; SZEL Pr0t0c0llum. Székeslcziptalani 1'ilés6l< j6gyz(')'l<0ny-
V61 1933-, 1944. 0kt6b6r 10—én Varga. Jzinos pi/'0—me7720ricija. 60.

88 Ezzel szemben az 1931-65 kimutatés 6096 kat. hold 1029 négyszégél t6r1'il6t6t emlit I921 VOI1:1t-
kozziséban. SZEL KI 87/1931.

89 AZ 1931-65 adatok szerint Vagyonvziltszigra 683 kat. hold 1088 négyszégélt adtak l6, féldbirtokra
ill6tV6 h2izh6ly6kr6, Valamint az igy szétdarabolédott parcellék eladziszival 137 kat. h0ld 1137 négyszégél
t6r1"1l6tet adtak el. SZEL KI 87/I931.

9° Az 1931-es lcimutateisban 40 291,96 K kat. tiszta j0V6d6l6m sz6r6p6l. U0.
91 SZEL K132/1932.
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let 34,7% Volt. A mez6gazdasaigi mfivelés alatt £1116 teriiletek 67,49 %—a’1t sz2’1nt6—
ként, 22,18 %—ét 1ege1()’ként és 10,33 %—2’1t rétként hasznositotték. 9” A gazdaségi él6
és holt felszerelés lcarbantartésa és a gazdzilkodzis fejlesztése meg1ehet6sen sok
pénzt emésztett fel. Mail‘ 1921—1926—ba11 folytak nagyszabzisfi beruhézzisok a k2ipta—
lani gazdaszigban, amelyeknek a térzsvagyon terhére t6rtén6 eitvételéhez Mikes
piispék hozzzijeirult. Egyfi ttalahhoz is, hogy a beruhézésokbél a jaVada1mas0kj6ve-
delmeibffl eszkézélt 96 340 P ésszeg nekik visszatérittessen - bzir ezzel a 1ehet6ség—
gel 21 képtalan késffbb nem élt.93 S engedélyezte, hogy a tbrlesztést - ,,tekintettel a
mostani sfilyos gazdaségi helyzetre, amely az ingatlan Vagy0n—V2i1ts2ig, a f('5ldbi1‘—
tokreform és a térzsvagyoni t()’ke elértéktelenedése ziltal érte a jelenlegi hasz0né1—
Vezéket” - Csak 1932. januzir 1—én kezdjék meg.94

Ezt k6Vet6en 1927-1932—ben ismét nagyszabésfi beruhézzisokat eszkézblt a
kziptalan: 262 975 P-t kéltéittek a gazdaségi épiileteik relconstruélziszira és a gaz-
daszigi holt leltérra - amelybfil 55 805 P-t a javadalmasok eszkézéltelc, 207 152
P—t pedig 212 1922-1932. években a f('5ldbirtokref01‘1n kévetkeztében eladésra ke-
riilt ingatlanok zirzibél élltak, Valamint a javadalmasok a sajzitjukbél 73 096 P—vel
kiegészitették a gazdaseig élé’ lelt2ir2it.95 A székesképtalan 212 1922-1932. évi sz2im—
adeisait azzal terjesztette fel 1933. eiprilis 27-én a 111. kir. Val1és- és kézoktatzisiigyi
miniszternek, hogy amennyiben sz1'ikségesnel< mutatkozik, az ziltaluk a t6rzs-
Vagyoni t6kéb6l eszkézélt beruhaizzisokat Vizsgéltassa felijl és ismerje el 21 t61‘zsVa—
gyon terhére.96 A m. kir. Va112is— és kézoktatésiigyi miniszter 1933. oktéber 30-én
kiildétt levelében tett észrevételeket a sz2imad2is0khoz,97 majd Kapécsy Jené’ mi-
niszteri szeimvevéiségi taneicsossal és Jészay Jené’ kirélyi kéjzalapitvzinyi igazgat6—
Val vizsgziltatta feliil a beruhézésokat, akik a kziptalan l<épVisel6jéVel, Rogzics Fe-
renccel Végigjérték a képtalan birtokait és szzimba Vették a beruhzizzisokat és az
akkori zillapotukat. Megzillapitésaikat 1933. november 24—é11 jegyz6k('3nyvbe11
régzitették, amely részletezi a fenti beruhézzisra forditott éisszeg megoszlzisét.
Ezek szerint 167 777 P-t forditottak épiiletek emelésére és eitalakiteiséra, ame-
Iyek az okszerfi gazdeilkodais miatt Veiltak sziikségessé, a holt leltziri felszerelés
beszerzésre illetve kiegészitésre 71 829,25 P—t, erd6sitési hiénypétlésra 7689,71
P—t, O.F.B. kéltségekre 3883,59 P—t, végiil egyéb kiadésokra 11778,2o P—t. A lai-
tottakbél és az eitvizsgzilt szémadzisokbél a k6Vetkez6 megéllapitésra jut0t-
ta1<:,,...a Székeskziptalan ziltal eszkézélt befektetések mind hasznos beruhéz2i—

92 U0. A szézalékos kimutatés az ott olvashaté adatok alapjain.
93 SZEL KI 1/1934.
94 SZEL Székeskziptalani iigyiratok iktatéja és a fontosabb hatzirozatok jegyz6k6nyVe 1919-1989,

1927. 75. bejegyzés, december 16. A piispijknek a kziptalan felterjesztésére adott vzilaszirata bemésolva.
95 Wallner Jézsef Vzizolja a helyzetet Gr6sZ Jézsefnek, amikor arra kéri, hogy Vagyonfeliigyeleti

szempontbél utélag Vegye tudomeisul a tbrzsvagyoni t6ke beruheizaiszit. Laisd: SZEL AC 870/1936. Az
1933. november 24—én késziilt jegyz6’k6nyVben 262 975 P 75 fillér szerepel: SZEL KI 1/1934.

96 SZEL KI 42/1933.
97 SZEL KI 97b/1933; SZEL AC 1989/1933.
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sok, melyek nélkiil az egész mezéigazdasaigi iizem ijsszeomlott Volna. A még
kellé’ id6ben létesitett beruhézaisokkal a mérsékelten értékes birtokok ujbél
hasznot hajtékké Véltak s bzir szerényen, de biztositjzik a Székesképtalan megé1-
hetését.”98 Réadzisul nem csak térzsvagyoni ingatlan eladésokbél, hanem a k2ip—
talan sajét folyé j0Vedelméb()’l is évente je1ent0's ésszeget forditott ezekre. Ezért
a bizottszig a beruhézésoknak a téirzsvagyon részére t0rtén6 zitvételét jaVas0l—
ta.99 Viszont a t0rzst6kéb61 felhasznzilt 207 I52 P—t Vissza kellett Valahogy téri—
teni, hiszen a t0rzst6ke készpénzek megtéritési kételezettség nélkiil csak f6ld-
birtok v2is2’11*12isé1‘alennének fordithaték, s ahhoz is a Vagyonfeliigyeleti hatészig
h0zz2ij:i1'ul2isa lett Volna sziikséges, s a képtalan ép1’tkezés1‘e, e1‘d6s1'te'sre, stb.
hasznzilta fel ezen ésszeget. igy csak t0rzst6kek0lcs0n formzijziban lenne lehet-
séges a megtéritése.‘°° A keiptalan képviselfije hzirom javaslatot tett. AZ els6,
hogy tekintsenek el 3 207 152 P—t6l, s akkor 6k is eltekintenek az éltaluk beruhé-
z0tt 55 805 P—t6l. Szintén megoldést jelenthetne, ha 212 ésszberuhaizzisra, a 262
975 P—re hosszfi lejziratfi t0rzst6ke k01cs0nt engedélyeznének. A mzir beruh2i—
zott téirzstéike téjrlesztése kezd6dne meg e16sz<°jr, majd a kziptalan folyé j0Vede—
1eméb61 beruhézott tijrzstéike-kéilcstin a keiptalan tagjainak visszatérittetnék, s
ezt k0Vet6en kezdéidne meg ezen ésszeg Visszafizetése. De e megoldeisi javaslat
hétrénya, hogy az akkori gazdaszigi viszonyok mellett ezen éisszeg évi am0rtizé-
ciéja olyan terhet réna a folyé jévedelemre, mely 21 székeskziptalan tagjainak
megélhetését Veszélyeztetné. Végiil felveti, hogy Vegyenek 100 hold féldet,
mivel ,,a felhasznélt 207 152 P t0rzst6ke a fentebb részletezettek szerint kereken
IOO kat. hold féld konjunturélis eladeisébél eillott e16” 1°‘ és ennek Vételeira iratna
térzstfikekélcsén gyanént e16. AZ 55 805 P erejéig a t0rzst6ke készpénzek a k2ipta-
lannak étengedtetnének, mfg ez az ésszeg kiegyenlitve nines, utzina kezd6dhetne
a t('51‘1eszte'se. Viszont a féldet csak banki kijlcsénnel tudnzi megvenni, mivel a
t0rzst0’ke készpénzzel nem rendelkezik. Végiil azt is megemliti a jegyz()'k0nyv,
hogy tovébbi beruhzizésok is sziikségesek 1enne’ne1<.1°2

Rogécs kanonok egy Mikes piispéknek irt levelében a harmadik megoldzisi ja-
Vaslat egy tovébbgondolt Verziéjzit Veti fel: amikor a javadalom adémentessé Vzilik,
kisebb terjedelmfi, de jél jévedelmezé’ birtok Vétessék. A kziptalan meg is jeliilt az
egyik birtokeival 0sszef1'igg6en megszerezheté’ 50 holdas teriiletet, amelynek Véte1—
eira 35-40 000 P lenne, amit 35-40 évre fiiggéi k01cs0n formeijziban Vennének fel.
Viszont a Vall2’1s- és kézoktateisiigyi miniszter ezt is nehezményezte, akeircsak az
elsé’ kett6t, igy egy negyedik megoldési javaslattal zilltak e16, mely szerint hajlan-
dék az 55 805 P—r611em011dani, ha a javadalom is kész sajzit érdekében Visszatér1’té—
si igényé1‘6l megfelelfi arzinyban lemondani. Ezek utzin 50-60 000 P maradna,

98 SZEL KI I/I934.
99 U0.
199 SZEL KI 97b/1933.
19‘ SZEL KI 1/1934.
192 U0.
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amit meg kellene tériteni. Mivel ez térlesztéses be1s6 kélcsén formeijziban t6rte'n-
ne, ezt a jévedelem megbirné. Ezen megoldési tervezethez kérik Mikes piispéjk
f6hatés:igi h0zz2’1jérul2isét.'°3 A piispék arra hivatkozva, hogy a kziptalan elvileg
nem kért a t6kék befektetésére engedélyt, ezt megtagadta. Csak abban az esetben
hajlandé a rész1etekr6l tairgyalni, ha ezt a hozzéjeirulzist utélag kérik.I°4 A keiptalan
nem tartja szi'1kségesnek,‘°5 hiszen a piispbk tudott a beruhzizzisokrél, s6t a felter—
jesztett Vagyonkezelési és térzsvagyoni szzimadzisokat korébban észrevétel nélkiil
tudomésul is Vette.‘°5 Felmeriilhet benniink az a kérdés, hogy miért nem kérték ki
el6zetesen Mikes pfispék egyh2izf6hat6s2igi engedélyét, hiszen ez evidens lett V01-
na. A Vsilasz talén a t6kék befektetésének médjérél Vallott eltéré’ felfogésban ke1'e—
send6,‘°7 tartottak t61e, hogy nem fogja beleegyezését adni, ami ziltal a gazdaség fej—
lesztését nem tudték volna keresztiil vinni.

Léthattuk tehét, hogy az 1930-as évek elején a szombathelyi ptispéikség tébb
tényez6 — az zillampapirok és kétvények elértéktelenedése, Vagyonvéltség, gaz-
daségi Vilzigvzilszig — ésszefonédzisénak kévetkeztében komoly anyagi gondokkal
kiiszkédétt, a szanaileishoz a keiptalan mégsem Volt hajlandé hozzeijérulészit adni a
tervezett forméban. A piispéik pedig a k2iptalanit6rzst6kéb61— a Vagy0nfe11'igye—
Ieti hatészig megkérdezése nélkiil — eszkézélt beruhézzisok Visszatéritéséhez nem
Volt hajlandé egyhézf6hatés2’1gi jévéhagyészit adni. Felmeriil a kérdés, hogy mi
Vezetett el idziig, mi hfizédott meg ennek a konfliktusnak a hzitterében?

4. MIKES PUSPOK Es A KAPTALAN
KONFLIKTUSA

Mikes piispijk és a kziptalan kijzti viszony 212 1930-215 évek elején romlott meg, tébb
okbél kifolyélag. Mind az egyes kanonokokkal, mind pedig a kziptalannal adédtak ne-
zeteltérései, kiilénésen a t6kék befektetési médja, elszémolzisa es 212 egyh2izkormény-
zat terén. Beir abban mindkét fél, a kziptalan és Mikes piisptik is egyetértett, hogy in-

IO3 U0.
'04 SZEL K1 7/1934. Mikes piispijk Vzilasza gépelve a paliiumon. Az eredeti ievelet visszaadta feb-

ruér 8—2in azzal, hogy ha a képtalan ezt kérni fogja, akkor fraisban fog 21 felterjesztésre Vzilaszolni. Laisd
Paiké Jzinos jegyzetét :1 levélen.

105 U0.
106 SZEL AC 616/I933. Mikes piispék I933. eiprilis I3—2in a székeskeiptalantél afeléil érdekifidéjtt, hogy

a birtokrészek eladzisébél a térzsvagyoni készpénzek épitkezésre forditzisa be lett-e jelentve a m. kir. Val-
l2is— és kézoktatésfigyi miniszternek. A székeskziptalan I933. éprilis I7—én kelt leveiében elismerte, hogy
ez eI6zetesen nem Volt bejelentve a miniszternek: SZEL AC 663/1933. Mikes piispéjk vailaszlevelében nem
reagzil a kziptalan tzijékoztatéseira, s ezzel mintegy hallgatélagosan tudomzisul Veszi, s arra utasitja é'ket,
hogy terjesszék fel a in. kit. Va112’1s- és ldjzoktataisijgyi miniszternek. Az iigy I941-ben nyer végleg befeje-
zést, ekkor keriii sor a 207 152 P t6rzst6ke—k6Vetelés Végleges rendezésére. Lzisd SZEL Protocollum.
Székeskziptalani iilések jegyzékényvei 1933, a székeskziptalan I941. december 19-ei iilése. 38.

107 Ennek részletezését lzisd e tanulmziny kévetkezé’ fejezetében.
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//gatlanba kell fektetni a tokéket, VisZ0nt abban mér nem, hogy 111ilyen ingatlanba.
Mikes piispék 1929-ben Damonyzin kastélyt Vészirolt, nagy valészinfiséggel 6ssZel, mi-
vel mér ekkor terveket készittetett a kastély ké1p0ln2i]éra Vonatkozéan Antal DeZs6
ép1’téssZel.‘°8 Szintén erre enged kévetkeztetni, hogy 1929. oktéber 15—én 10 000 P
kblcsént Vett fel sajzit alziirészival ellzitott kételezvény ellenébenI°9 aZ Egyh2iZme-
gyei Alap nevében a szeminziriumtél, amely ,,a damonyai ingatlan Vételére f0rdit—
tatott, mert mikor aZ kifizetendé’ Volt, mzis egyhzizi pénZ nem zillott rendelkeZés—
re.”"° A bekezdés Végén levé’ mondat eZt némileg céfolni létszik, hisZen Mikes
piispbk arrél é1'tes1'ti a kziptalant, hogy a ,,Fe11tiek magyarzizzzik aZt is, hogy ugy a
R1gé—féle‘“, mint a Kapuy—fe’le‘” hagyatékok meg nem szémoltattak el.””3 AZ 21156-
papszig hagyatékzinak a 15%—a ugyanis a szombathelyi egyhzizmegye 1927—es Zsinati
térvénykényvének 561. §—a értelmében aZ egyhzizmegyét illeti, mégpedig Iigy,
hogy azt hérom egyerilfi részben aZ egyhézmegyei alap, a papneVel6intéZet és aZ
egyhézmegyei nyugdijintézet kapja. ‘ '4 Ha érvényes Végrendelet ne’lk1'i1 hunyt el Va-
1ak1,“5 akkor a kételes résZek‘“‘ levonésa utén a hagyaték hérom egyenléi részre
osztatik: aZ egyhzizi harmadra, a rokonok harmadzira és a szegények harmadéra. AZ
egyhézi harmad 1/3-21 annak a templomnak jér, ahol aZ elhunyt pap utoljzira m1’1'k0-
détt, 2/3—:it pedig aZ Egyheizmegyei Alap kapja.“7 A megyéspiispijk k0'te1es ezeket zit-
adni a székesképtalan kezelésébe, de aZ elszeimoleis a damonyai Vétel miatt meg 1931.
februzir 9—é11 sem tértént meg.“ A Vételzir kifizetése tehait mzir oktéberben megt6r—

108 SZEL AC 1922/1929.
109 Erré’l a kziptalan 1931. mércius 9—é11 Mikes piispéknek 1’rt levelébél értesiiliink, melyben aZt is

leirjeik, hogy e tartozésrél nem Mikes piisptik értesitette 21 kziptalant, hanem a sZe111i112iriumi Vagy011—
feliigyelé’ bizottszig két kanonok tagja talélta 212 1930. évi szémadésbanz SZEL KI 18/1931.

“O SZEL KI 13/1931. Mikes piispéjk 1931. februzir 9—ei Vzilasza 21 kziptaian 1930. december 31—ei ér—
dekl6désére a k('j1cs'0'n természetére, céljzira és a t6ke visszafizetésének médozataira nézve. V0. SZEL
KI 6/1931. AZ Egyhzizmegyei Alap Vagyona. ekkor 903,40 P takarékpénztziri betétben és 2390 P talka-
rékpénztéri részvényekben. AZ alap rendeltetésér6l: SZEL AC 67/1934. Rogécs Ferenc ka110110k 1934.
szeptember 3—ai Véiasza 3 p1'isp0k augusztus 6-211 kérdésére. AZ érdek16dés azt sejteti, hogy taiein Mikes
piispfjk nem Volt teljesen tisztéban aZ alap rendeltetésével, amikor a kélcsént felvette.

“I Rigé Zsigmond (1855-1932) Rzibakéthelyen Volt képlein, majd ugyanott plébénos, s mint ilyen
1898-1902—ig aZ éirségi keriilet esperese és tanfel1'igyel0'je. I902—t6l 1927—es nyugalomba vonulziséig pedig
pflspéktainési plébénos es molnéri apeit. Nyugdijas éveit Vasvsiron téjltéjtte, 1932—be11 halt meg. A szomZ7—
alt/yelyi egy/ycizmegye triifténete. Ti)'1/ténel7m' névtdig 342.

“Z Kapuy Kéroly (1867-1929) kii1('jnb0Z6 helyeken kziplzinként szolgeilt, majd 1901-1929—ig vém0s—
csalzidi plébénos Volt. U0., 178.

”3 Tehét e két 0ssZeg is rendelkezésre éllt és ezeket is részben Vagy egészben a damonyai ingatlan
megvételére forditotta Mikes piispéjk. SZEL KI 13/I 931.

H4 A szomluzt/yelyi egy/yaizmegye zsimlti tb'7"vé7z5//(Em)/ve. (Smtum Dioecesamz), Szombathely 1927, 198.
”5 Kapuynak Volt Végrendelete, de aZ formailag nem Volt megfelelé. SZEL AC 2299/1930. Mikes

piispbknek 1929. december 19—é11 a sérvéri jérésbiréséghoz irt levele.
”6 Ezek tételes felsorolését Iésd: A m. /eirr z'gatzscigiigy772inisteme/e és a m. /22";/: va[lds— és /eb'2;o/etcztciszzgyi

Ziziizistemek I904. évi T 107/I5 I.M. szrimzi remlelete, Magyarorszzigi Rendeletek T2113 38 (1933) 509-510.
H7 A szombathelyi egyhzizmegye Zsinati t0rve’nyk0nyVe 567.§, 199.
H8 SZEL K113/1931.



EGY APOSTOLI ADNIINISZTRATORI KINEVEZES HATTERE 301

ténhetett, Viszont a tulajdonosnak, Pataky Istvzinnak cimzett levél, melynek f0gal—
mazvénya fennmaradt, s amelyben a kastély és a kériilétte elteriilé’ 5000 01 kert
megvételének széndélcét kézli a piispék, 1929. december 28—2in kelt. Ebben kételezi
magzit, hogy sze1'zetesn6véreket fog 0da telepiteni, akik az 0tt létesitendé’ kzipolnzit
g0nd0zni fogjzik, 0tt gyakori szentmiséket fognak mondatni, Valarnint napkézi 0tt—
hont is nyit a damonyai gyerekeknek.“9 Mageinak a szerz6désnek az alziirziszira csak
késébb, 1931 zipriliséban keriilt sor.”-0

Boda Jénos kanonok Visszaemlékezése szerint az ingatlan megVéteIér6l az
annunciziték szzirnzira 1929. december 20—2i11 értesiilt, amikor 21 délutzini érzikban ki-
Vitte a piispék a kastélyhoz megmutatni neki. Err61 a k0Vetkez6ket irja: ,,Kés6 de-
cernberi id0’1e’vén, kevés id0’nk Volt 21 kastély rnegtekintésére, de ez is elég volt arra,
hogy a kastély desolzilt éllapotérél nagy Vonzisokban meggy6z6djem. Mikor a me-
gyés piispék ur aggodalmaskodé arckifejezésemet s kedvtelenségemet létta, meg is
jegyezte: «Ugy laitszik, maga nem nagyon lelkesedik Damonyaiért. Akkor neki
adorn az érékimzidés ap2ic2’1knak.>>”‘“ Kés6bb Mikes piispék mégis az annuncizita
n0’Ve’rek mellett maradt, 1930 oktéberében ismét egyiitt mentek ki Boda Jénossal
Damonyzira, de ez alkalommal két annunciéta 116Ve’rre1 és egy épitésszel, akife11'i1-
vizsgélta a tet6 éllapoteit, s arm a kijvetkeztetésre jutott, hogy a telet nem birja ki.
A helyreeillitzis 500-600 P-be keriilt, amelyet a n6Vérek étvzillaltak — ahogy Boda
fogalmaz — a piispék magas személye irzint tartozé tiszteletb6l is. Végiil az eredeti
ijsszegnek 3-4-szerese, 2000 P lett a he1yre2iIl1'tés végésszegefu Ezt k0Vet6e11 kez-
dett e1B0da kanonok a szerz6dés elkészitésével foglalkozni, amelynek szzimos aka-
deilya Volt, 21 csaléd a piisptikkel V2110 megegyezésre hivatkozva kiiléjnleges igényel<-
kel lépett fel‘23 és a novemberre elkészitett szerz6dést sem Voltak hajlandéak
al2’11’rni.”4 igy a szerzédés rendezésének iigye Mikes piispékre maradt. Boda az in-
gatlan hasznzilhatévzi tételéhez eitalakitési terveket is készittetett, amelyet azért is
tartott kiilénésen fontosnak, hogy kideriiljén, hogy a Vételzirral egyiitt a Vérhaté
kéltségek nem haladjeik-e meg a 30 000 aranylira éisszeget, mivel az esetben a Codex
Imix Cdnonici 534. §. értelmében ki kellett Volna kérniiik a Iaeneplacitum apos-
tolicumot. Mivel az e16zetes szzimitzisok szerint meghaladtzik volna és annyi pénziik
sem volt 21 110’ve'1‘ek11ek, igy kélcsént kellett V0l11a felvenniiik, amihez — 21 Codex
Imix Cam0m'ci 1532. kzinon 1. §.-a értelmében — ismét szentszéki hozzzijeirulzist kellett
Volna kérniiik, s amelyet az anyahziz épitéséb6l fennmaradt k0lcs011—tart0zés miatt
nem biztos, hogy megkaptak Volna. E miatt érvényesen ilyen 0sszegr6l szélé szer-
z6dést az Ap0st01i Szentszék engedélye nélkiil nem kéthettek, igy szerinte nem je-

H9 V0. AC 2481/1930 in AC, 944/1930, in AC 1223/1930.
12° Az adés—Véte1i szerz0’de's 1931. méjus 14-611 kelt. Maisolata megtaleilhatéz SZEL AC 4.58/1932.
'2‘ SZEL KI 81/1931. Boda J:.i110s kanonok észrevételei, 1931. december 4—én, 2. (Beir a gépelt anyag

Végén e détum olvashaté, az utolsé el6tti lap aljzin tollal a december 2-21 is szerepel.)
1“ U0.
123 Ezekr6l b6Vebbe11: SZEL AC 993/1931.
124 SZEL KI 81/1931. B0daJé110s kanonok észrevételei, 1931. december 4.—én. 3.
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lenthette ki 21 piispék el6tt 1931 nyarén, hogy az ,,Annunci2ita n6Verek «a megt6r—
tent Vetelt6l Visszalepnek.>>”. Viszont érémmel veszi, hogy a piispbk 6ket a Velt
obligébél kiengedi.”5

1931. jfilius 1—en a piispék meg més Velemenyen Volt, ekkor azt irta Bodzinak,
hogy nines med a Vetelt0’1 Visszalepesrefzé November 26-gin ezzel szemben meir a
fentieket mondta, s hogy a kastelyt mzis egyhézi celra forditja, es mint a Kapuy
érékseget fogja kezelni. Ha mzis tulajdonba menne zit — amire Mikes piispéknek
nem sokkal kes6bb kileitaisa ny1’lt‘27 —, akkor beszolgéltatja a penzt.‘28

A képtalannak november 26—2in megkiildte 21 Kapuy illetve a Rigé hagyatek—
nak a damonyai vetellel kapcsolatos elszémolzisét. Ezt erdemes k0zelebbr61 meg-
Vizsgélni, mivel a kes6bbiek folyamén a kziptalan t0bbsz0r fog utalni rzi fe1iratai—
ban es ennek segitsegevel lehet megerteni az ésszefiiggeseket es rzimutatni a
felmeriilei ellentmondzisokra. Ebben a kételes 15% cimen a k(')'Vetkez6k szerepel-
nek: az egyhézmegyei alapnak: 1545,05 P, a papneVe16 intezetnek: 1545,05 P, a
nyugdijintezetnek szinten 1545,05 P. Mivel Kapuy ervenyes Vegrendelet nelkiil
hunyt el, igy egyhzizi harmad, illetve szegenyharmad cimen egyarzint: 7654,36 P—t
szémol el Mikes piisptik. Ehhez hozzeiszaimitva 21 747,20 P kamatot, ésszesenz 20
691 P 7 filler jén ki, Viszont 21 szegenyharmad kepviseléijenek a dija es a kifizetett il-
letekek levonzisa utén: 19 615 P 67 filler maradt. Ehhez az ésszeghez, amely a Ka-
puy hagyatekot jelentette, 500 P—vel adédik hozzé 21 Rig0—hagyatek megvéltzisbél
az az ésszeg, ami az eleteben 1500 P lefizetesevel megvziltott hagyatekzibél nem
folyt be az egyhaizmegyei alapnak.”9 Mikes piispijk leirzisa szerint a damonyai kas-
tely es belséseg eira Vegésszegben — a szerz6desben megjelélt 20 500 P helyett — 21
591 P 30 fillert tett ki. ‘3° Mivel mind a Kapuy hagyatek, mind a Rigé-fele 500 P
erre fordittatott, igy meg 1475 P 63 filler maradt, ami az elszzimolzisban m1’nusz-
kent mutatk0zik.‘3‘ Itt erdemes visszautalni a fejezet elejere: Mikes piispijk — sajzit

‘:5 U0. 4-5.
126 SZEL AC 1344/1931.
127 AZ ev Vegen a kastelyt megprébzilta berbe adni, szentmiklési Mudrony Jézseffel térgyalt. A piis—

pbk olyan berésszeget kivén, amely a Vetelbe fektetett t6ke meltzinyos kamatjét meghozza, Valamint
az adét is a berlé' fizetne. SZEL AC 2443/1931. Kes6bb a peilosoknak — akik hazateiepedes celjzibél keres—
tek alkalmas ingatlant — prébélta eladni: SZEL AC 1362/1932, sikerteleniil. Az epiilet meg 1933-ban is
iiresen zillt, amikor a helyi tanité egy farsang Vegi m1’1'kedVel6 eieiadeis celjéra kerte el 21 nagytermet es
megigerte, hogy kitakarftva tovzibbra is zairva tartja: SZEL AC 99/1933.

128 SZEL KI81/1931.
‘29 SZEL KI 6/1930. E level szerint az egyhaizmegyei zsinati térvenykényv ertelmeben az emli—

tett alapoknak jeiré penzt zitutalta, a level hétoldalén Viszont Varga kan0n0k azon megjegyzese 0lVas-
hate), hogy az egyhzizmegyei alapnak nem folyt be.

13° SZEL KI 2/1932. Igaz, hogy 212 1931. éprilis 14-en k0t0tt szerz6desben Vetelzirkent 20 500 P sze-
repel, de 212 5. pont ertelmeben a tuiajdonjog bekebelezesevel jziré kéltseget es 212 étruhzizési iileteket a
VCV6 fizeti: SZEL AC 458/1932.

13‘ SZEL K1 2/1932. illetve a dokumentum mésolataz SZEL AC 2260/1931. Ezen utébbi iktatészzim
alatt egy Velheteien koreibbi Véltozata is oivashaté az elszzimolzisnak, ami a kes6bbiek sorén bizonyos
kerdesek tisztézéséban segfthet.
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bevallésa szerint — az emlitett 10 000 P-t is a damonyai ingatlan megvételére f0rd1’—
totta, amely meglepfi, hiszen igy a kastély és a hozzzi tartozé bels6ségek érzinak az
ziltala megjeléltnél sokkal magasabbnak kellett Volna lennie.

Ezzel pérhuzamosan keriilt s0r 1930—ba11 a 20 000 P, 1931—ben a 8000 P mér em-
Iitett hadikblcsén Valorizziciés segélyeknek a népjéléti miniszter ziltali kiutaleiseira
az 1929—ben segélyre felterjesztett, a keiptalan ziltal kezelt alapok javzira. E pénzek
kéziil az e16bbit Mikes piispék nem adta zit azonnal a kziptalan kezelésébe, az
utébbi ésszeget a keiptalan étvette.‘32 Ezt az zitadott 8000 P-t Mikes piispék a
kegyurasziga alatt 21110 novai plébzinia épitési kéltségeinek részbeni fedezésére sze—
rette Volna felhasznélni, azzal a megkétéssel, hogy a plébénia aranyértékben tar-
t0zz0n uténa és az akkor a gazdaségi helyzet miatt eladhatatlan ingatlanok maj-
dani eladeisa utein a pénzt Visszafizesse.‘33 A keiptalan a tervhez elvileg hozzeijzirult,
de el6tte az adéslevelet szerette Volna megvizsg2ilni,‘34 amelynek tervezetét Mi-
kes piispék meg is kiildte nekik. Ebben Bedics Mihély plébzinos és Mikes piispék a
k0lcs0nt6ke utzin a mindenkori betéti kamatot igérik félévenként fizetni, a t6ke't
pedig félévi e16zetes havi felmondeis mellett tartoznak visszafizetni. Amennyi—
ben 21 kamat fizetése elmaradna, akkor a tartozés azonnal esedékessé Vzilik es 8%
késedelmi kamatot is fizetni kellene. A tartozzis biztositéséra ingatlant ajénlanak:
a 110vai Németh réti d1’1’16ben ésszesen 6596 01 h2’1zhelyter1'iletet.‘35 A székes-
kziptalan nem jzirul hozzzi 21 k0lcs0nh0z.135 Indokaikat 21 Vonatkozé dokumentum
hiényéban nem tudjuk pontosan rek0nstru2ilni,137 mindenesetre sejteni lehet,
hogy a t0’ke befektetésér61 alkotott eltéré’ Vélemény zillhatott a hzittérben. Erre
enged kéjvetkeztetni a képtalan 78. szémfi felterjesztése, melyben arra hiVatk0z-
nak, hogy a korébbi felterjesztésiikben javaslatot tettek arra, hogy a 8000 P-t
hasznot hajté ingatlanba fektessék."33 Ezzel szemben egy plébziniaépiilet kéteme-
letesre b6Vitése, habér kétségteleniil k0mf0rt0sabb2i teszi a hzizat, azon kiviil,
hogy nem feltétleniil sziikséges beruhézzis, kézzel foghaté hasznot — a csekély
igért kamaton kiviil — nem termel, inkzibb teherként jelentkezik a fe1111tart2'1sa.‘39

13’ A piispékhéz irt levehik fogalinazvényzit lésd SZEL KI 58/1931. illetvez SZEL KI 3/1932, ahol
szintén utalnak ré.

133 SZEL KI55/1931.
134 SZEL KI 58/1931.
I35 SZEL KI75/1931.
136 SZEL Székeskziptalani iigyiratok iktatéja és a fontosabb hatérozatok jegyzékbnyve 1919-1989,

1931. 75. szzilnfi bejegyzés: ,,P1'isp0k fir a 110V;1i épitkezéshez a jétékony alapok 8000 P—jét k0lcs011 akarja
Venni. Székesképtalan nem jzirul hozzei.”

'37 A SZEL KI 75/1931. szzim alatt nem talélhaté meg a képtalan piispéknek megkiildétt Vzilasz le-
Vélfogalniazvénya, s a SZEL KI 77/1931. szeim alatt sem, amelyben a p1'isp0k a 75. szémfi felterjesztést,
mint levéltéri kezelésre alkalmatlant, Visszakiildi hozzeijuk.

138 A felterjesztés szévegez SZEL KI 78/1931.
139 PL Cat. D/C, 1977/1939. A m. kir. Val12’1s— és kézoktateisiigyi miniszter szerint egy falusi p1éb2i—

nia kétszintesre b6Vitése nem jelent a javadalom részére sziikséges Vagy hasznos beruhézeist, s6t inkébb
fijabb terhet, inert a fenntartési kéjltségek is emelkednek.
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Mikes piispék a képtalan elutasité levelére irt Vzilaszlevelében arra hivta fel a fi-
gyelmiiket, hogy ha a 8000 P egy esetleges devalvécié kévetkeztében értékét
vesztené, 6ket tenné fele16ssé.'4° E kijelentése teljesen egybevég azzal, hogy sze-
rinte a t6kés1'tésnek még nem érkezett el az ideje, és hogy ingatlanba kell a t6ké—
ket fektetni.‘4‘ A képtalan Véleménye lényegében megegyezik ezzel, csak 6k
annyival egészitik ki, hogy hasznot hajté ingatlanba. Mikes piispék — figy tfinik
— inkébb a t6ke értékének a meg6rzésére helyezi a hangsfilyt. Egy k6Vetkez6 le-
Velében ugyanis arra kéri a képtalant, hogy helyezzék el 21 pénzt oly médon, hogy
esetleges devalvécié esetén az alapokat ne érje k2i1‘.‘42 A képtalan erre reflektélva
kijelenti, hogy a pénzt ingatlanba fektetik, es 212 iigyésziiket utasftjék, hogy lehe—
t6leg révid id6n beliil hozza javaslatba elfogadhaté ingatlan Véte1ét.I43

Mikes piispék a 20 000 P hadikélcsén valorizziciés segélyr61, amelyet I930—ban
kapott kézhez, és amely — ahogy fogalmaz — néla fekszik, csak I931. december
I2—én értesitette a kziptalant. Egyben arra kérte, hogy ezt is fektessék ingatlanba,
hasonléan a 8000 P—h6z. Ugyanebben a levelében fel is osztotta az ésszeget az
1929—ben segélyre felterjesztett alapok k6z6tt,‘44 Viszont zit nem utalta hozzzijuk.
A befektetésre a lépéseket a képtalan meir 1932 januérjéra megtette, ezért kérik,
hogy utalja zit hozzéjuk az ijsszeget és egyben arrél is téjékozédni szeretnének,
hogy a miniszter mikor utalta ki 21 pénzt, mivel a szémadésba a kamatokat is fel
kell Venniiik és akkor a Vételérnél is figy ka1kul2ilhatnak.I45 A pénzt Viszont meg
1932. mzircius 15-én sem kaptzik meg, bzir ekkor nagy sziikség Ienne rei: a keiptalan
ugyanis megkezdte a teirgyalzisokat a befektetést illet6en és talzilt is — Vé1emé-
nyiik szerint — alkalmas féildeket: a helyi domonkosoktél 25 hold ingatlant, blen-
ként 60 fillérért, Séghy Istvén keimoni fijldbirtokos 23 ezer ('51 szzintéjzit, élenként
90-80 fillérért, Valamint a déjmtjtéiri Istéczy-féle birtokbél 70 holdat négysz6g-
ijlenként 45-35 filléré1‘t.‘4“ Viszont Mikes piispéik 21 két utébbit nem talzilta meg-
felel6nek a megvételre, az e16bbir6l pedig a prior azt kéizéjlte, hogy jelenleg nem
szerezhetéi meg,1471’gy az ezek megvételére forditandé pénzt ezek utzin sem utalta
zit a kezelésiikbe.

ésszefoglalva tehét a képtalanhoz nem folyt be sem a Kapuy hagyaték, sem a
Rigé hagyaték, mert ezek — Mikes piispék éllftzisa szerint — a damonyai ingatlanra
fordittattak, sem a 20 000 P hadikéjlcsén segély, ami Mikes piispéknél hevert, rai-
adzisul az ziltaluk kezelt Egyheizmegyei Alap I0 000 P-Vel tartozott, amelyet —
ahogy Mikes piispéik irja — szintén a damonyai ingatlanra Vett fel az alap nevében.

‘4° Utalés ré 3 képtalan Vélaszlevél fogalmazveinyébanz SZEL KI 78/I 931.
141 SZEL KI 13/1931
142 SZEL KI 84/I931. Mikes piispék ebben a 2291. sz. leiratzit fenntartja.
‘43 U0.
144 SZEL KI 88/1931.
145 SZEL KI 3/1932.
146 SzEL KI 18/1932.
147 SZEL KI 27/1932. Mikes piispbk 1932. ziprilis x—i levele a székeskaiptalannak.
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Ehhez hozzéjétt a2 is, hogy a piispék az egyhzizkormzinyzaisban nem minden eset—
ben kérte ki a Codex Im/is Cdnonici ailtal el6irt tanzicsukat, amely szintén a kziptalan
nemtetszésével talélkozott.

Sérelmeiket mér 1931. mzircius 9—én kelt leveliikben a piispék elé terjesztették.
Feliratukban kifejtették, hogy Mikes piispéik eljéréséban az dliemztio — tehzit az egy-
hzizi javak nem rendeltetésszerfi hasznzilateinak, elidegenitésének — esetét létjzik fenn-
forogni, 148 és k1'i10n0sen sérelmesnek talélték, hogy az ddministmtionis comiliumot és
a képtalan beleegyezését nem kérte ki. AZ el6bbit 212 1000 franknzil kisebb értékfi
egyhézi javak dliendtiojénél kellett kikérni 212 1532. kzinon 2. §—a értelmében, a k2ipta—
Ian beleegyezését pedig :1 1000-30 000 frank értékfi egyhézi javak dliendtioja esetén,
amelyet a2 1532. kénon 3.§.-a fr e16.‘49 A keiptalan ugyan nem emliti meg érvelésében,
de érdemes kitérni ré, hogy 19 27—ben Cesare Orsenigo nuncius ex specidlissimo mdnddto
dpostolico a magyarorszégi ordinériusoknak 5 évre felhatalmazzist adott az figynevezett
nagyobb Vagyoni jogiigyletek jévzihagyészira az 1532. k2’1n0n 3. §-ziban leirt feltételek be-
tartzisa mellettz tehét ki kell kérni 21 képtalan beleegyezését, az egyhézmegyei Vagy0n—
kezelé’ tanaics beleegyezését és azok beleegyezését, akiket ez érint. Ennek megtart2isai-
Val a2 1530. kénon 1.§ 3. pontjeiban megkivént engedély kikérése nélkiil a2 1532. kzinon
1.§ 1. és 2. pontjaiban emlitett értékekr61szerz6dést kéjthetnek az ordinziriusok. Mikes
piispfjk viszont pont a Vagyonjogi iigylet érvényességéhez sziikséges feltételt hagyta
figyelmen kiviilz elfelejtette a kaiptalan beleegyezését kiké1‘ni.‘5° A képtalan ezen kiviil
sérelmezte azt is, hogy a piispijk kureicizik feléllitésakoi‘, illetve cimzetes kan0n0k0k
kinevezésekor nem kérte ki 21 tan2icsukat.‘5‘ Mikes piispéjk 1931. mzircius 14-én kelt le-
iratziban arra hivatkozott, hogy nines szé dliemztiorél, pusztén arrél, hogy meg nem
adta a kziptalan kezelésébe zit az 0sszegeket.'52 S mivel a kurzicizik feleilliteisa csak fitme-
neti intézkedés, igy Véleménye szerint csak 21 plébeinizik fel2ill1’t2is2’1n2ilke’rend6 ki 21 k2ip-
talan tanzicsa, Viszont azt elismerte, hogy Kopcszindy Szindor és Németh Kziroly cim—
zetes kan0n0ki kinevezésekor elfeledkezett a kziptalan tanzicszinak e10’1’rt kikérésér0’l és
igéretet tett rei, hogy a j0V6ben hasonlé esetben meghallgatja Véleményiiket.

148 A Codex Iuv/‘is Ctl71077iCi Vonatkozé I530, I531 és 1532—es keinonjai figyelmen kiviil llagyéséra hi-
Vatkoztakz SZEL KI 18/1931. Mikes piispbk Vélasziratéban arra utalt, hogy pusztzin arrél Van szé, hogy
még nem adta zit az adott ésszegeket a kziptalan kezelésébe: SZEL KI 20/1931. AZ dlie7/zdtio magyarézatét
b6Vebben lésd: P. CHAS AUGUSTINE, A co77277zentdry on the new Code ofCcmon Law. VI: Ad77zi7z2's‘t7/‘drive Law
(Com. II54—II5I), London 1921, 592-596.

'49 SZEL KI 18/1931; Codex Iuris Cdnonici, can. 1532, 446.
15° A 77zdg)m° /edtolikus‘ piispo7e/em°z' tdndcs/eozdso/e, 205. A2 engedély 1932. szeptember 12-én jzirt le, ekkor

a piispékkari értekezleten ismét napirendre keriilt a kérdés. Itt Mikes piispék hozzziszélzisziban kifejtette,
hogy jénak létnzi a fakultésok tiz évre S2010 meghosszabbitziszit. A piispéki kar is a meghosszabbfteis kérel-
mezése mellett d0nt. U0., 443.

I51 A cimzetes kanonoki kinevezésekkor a hivatkoziisi alapot a 406. kénon 1.§-a, a kurzicizik felélli-
tésakor 212 1428-215 kénon I. §—a jelenthette, melyek kimondjzik a keiptalan tanzicsa kikérésének sz1"1ksé—
gességét. Codex Im/‘is Cdnonici, 110-111 es 418 .

152 SZEL KI 20/1931.
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A pénziigyek terén a helyzet tovzibbra sem V2ilt0z0tt: a kziptalan ismételten kér—
te a piispbkét 1932. januair 9—én az alapokat megilleté’ pénzek étadéséra, rémutatva
némely ellentmondésra is. A kaiptalan megéllapitésa szerint — a kifizetett illeték
arzinyos elosztziszival és 1ev0n2'1s2iVal— a piispék a kévetkezé’ ésszegekkel tartozott az
ziltaluk kezelt alapoknakz az egyhézmegyei alapnak a Kapuy hagyatékbél 6341,65
P—Vel, Valamint a Rigé-féle hagyaték megvziltésbél 500 P—Vel, az egyheizmegyei
szegényalapnak a Kapuy hagyatékbélz 7852,05 P-Vel, az egyhzizmegyei nyugdijin-
tézetnek a Kapuy hagyatékbél 1500,75 P—Vel.'53 E hérom alap kéivetelése tehzit
ésszesenz 16 194,45 P, az elszzimolés alatt ICV6 egész ésszeg pedig a Vémoscsalédi
templomnak — hiszen ez V01t az eihunyt plébéniéja — és a papneVel6 intézetnek
j2ir6‘54 ésszeggel egyiitt: 20 115,67 P155 A piispék elszémoleisa szerint a damonyai
kastély és be1s6ség Vételeireinak végbsszegez 21 591,30 P VOitI56 és a 355/1931. szeimfi
leirata szerint az 1929. oktéber 15-én a szeminziriumtél sajét kezfileg alziirt k(')'te1ez-
vény ellenében az egyhzizmegyei alap terhére felvett 10 000 P-t is erre forditotta.
Csszeszémolva tehét — sajét bevallzisa szerint — 30 115,67 P—t f0rd1't0tt 21 21 591,30
P-be keriilé’ kastély megvételére, s igy a képtalan kimutataisa szerint 8524,37 P fe-
lesleg mutatkozott. Viszont 21 piisptik kimutatéséban a damonyai ingatlanba fekte—
tett Kapuy és Rigé hagyatékrél, amelyet nekik megkiildétt, az egész éjsszeg fel-
hasznélésa utzin még 1475,63 P fedezetlen hiény Van feltiintetve. A képtalan
értetlen1'il zill az ellentmondais el6tt.‘57 Az elszzimolzis egy feltehet6en korébbi Verzi—
éjéban, amely szintén 1931. november 26-éra Van datéiva, az alapok 17 440, 66 P-Vel
Vannak érdekelve a damonyai Vételben, ugyanis ebben az egyhézmegyei alap ter-
hére és az egyheizmegyei hivatal részére megvett, 2675 P—be ker1'i16 auté levonzisra
keriilt, mfg a végleges elszeimolésban ez nincs feltiintetve. Tehzit a szerint az autét
nem a Kapuy hagyatékbél V2’1s2ir0lt2’1l<.‘58

A kziptalan az emlitett ellentmondzis észrevételezése mellett azt is kijelenti,
hogy mint az alapok feleléis kezel6je, nem jérul hozzé az alapok pénzének ingat1an-
ba fektetéséhez. Indoklzisukban kifejtik, hogy 212 1523. kzinon alakiszigai nem tartat—
tak meg, fgy maga a Vétel érvénytelen. Ezenkiviil az alapok rendeitetésére nézve

153 V0. A szomlmt/ye/yi egy/aoizmegye zsimlti tb'7*vény/ednyve, 561.§. 566.§. 567.§. 198-199; SZEL AC
1268/1930. Mikes Jénos pfispijk 1930. jfinius 24 -én azzal a kéréssel fordul gréf Klebelsberg Kuno 111. kir.
Vall2is— és kijzoktatzisiigyi Ininiszterhez, hogy a Kapuy hagyatékbél a szegényharmad 21 Szombatheiyi
Egyhézmegyei Szegényaiaphoz csatoltassék. A szegényharmad mikénti felosztzisait a miniszter tud0-
mésul Veszi: SZEL AC 1509/1930, Madarzisz Istvzinnak a miniszter rende1etéb6l 1930. jlinius 30—ein Mi-
kes Jeinos piispéknek kfildétt levele.

154 V0. A szombathelyi egyheizmegye zsinati térvénykényve, 561.§. A tiszta hagyaték 15%—2ib61
5% illette a szeminériumot.

155 SZEL AC 458/1932.
156 SZEL KI 2/1932. Mint erre mzir korébban utaitam, 212 1931. épriiis 14—én k0t0tt szerz0'désben Vé—

telérként 20 500 P szerepel, de 212 5. pont értelmében a tulajdonjog bekebelezésével jéré kéltséget és az
zitruhzizési illetéket a VeV6 fizeti: SZEL AC 458/1932.

157 Az eredeti dokumentumot lzisd SZEL KI 2/1932. Mzisolata: SZEL AC 2260/1931.
158 SZEL AC 2260/1931.
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sérelmes, hogy azok nem hasznot hajté, hanem terhet jelenté’ ingatlanba fektettes—
senek, hiszen az ingatlan meglehet6sen rossz zillapotban Van, helyreéllitzisa a VéteI-
zirat meghaladé éjsszeg lenne, igy nem biztos, hogy megéri a belé fektetett éisszeget.
Hivatkoznak az 1530. kzinon 1.§ 1. bekezdésére is, amely a hivatalos értékbiz0ny1't—
Vzinyt — rnelyet szakért6l<nek kell elkésziteni — megkiviinja. Szintén sérehnezik,
hogy az alapok a fedezetlen hiény reijuk esé’ hzinyadéval is megterheltetnek. ,,M0st
ezziltal az alapok kétszeresen kérosodnak: kapnak drzigzin egy rossz és haszn2ilhatat-
Ian birtokot, meg elesnek attél a 1ehet6ségt61, hogy 21 mai kedvezfi helyzetet ki-
hasznéljék és értékes, hasznot hajté befektetésre forditsék t6kéjiiket.]e1en1eg még
a takarékpénztéri elhelyezés is e16ny0sebb a damonyai Véte1nél.”‘59 Kifogésoljzik azt
is, hogy a 2260. sz. leiratban Mikes piispéjk kijelentette, hogy a rnegvziszirolt 0bjektu—
mot 6 maga fogja, mint a Kapuy—féle érékséget kezelni, Viszont 212 1519. kzinon sze—
rint az ordinérius a kezelés feliigyelfije, e1len6rz6je. Véleményiik szerint sz2indék0-
san mell6zte a piispék a vételnél a térvényes eljzirzist és a kziptalant. E megéllapitésnfi l
a 664. szzimfi leiratra hiVatk0znak.“‘° Leveliik Végén még megjegyzik, hogy 21 k2ipta—
Ian 32 emlitett adésségokat és az alapok szeimadésaiban 212 1930. szeptember I9-t6]
szémitott térvényes kamataikat nyilvzin fogja tartani. Azért pont ett61a naptél, mi-
vel az Egyhézmegyei Takarékpénzteir szeimléjérél ezen a napon Vette ki 21 piispéki
hivatal a 16 940,66 P 0sszeget.‘5‘ A piispéknek kiildétt levél fogalmazvénya melletti
kézze11’rt jegyzetek tovzibbzi rémutatnak arm is, hogy 402,66 P kamathiziny és 36,66
P kamathétralék is mutatkozik az elsz2im012isban.162

A képtalan a sikertelen kérés utén 1933. mércius 8—2i11 ismét az egyhzizi alapok
szeimadésainak feliilvizsgeilata kapcsén az alapok pénzeinek kiutalziszit kérte a p1'isp0k—
t6l. Kapuy hagyaték cimén: az Egyhzizmegyei Alapnak: 6341,65 P, az Egyhézmegyei
Szegényalapnakz 7852,05 P, 212 Egyhzizmegyei Nyugdijintézetnek: 1500,75 P l<iutal2’1-
szit. A Rigé féle megvziltzisi 0sszegb6l az Egyhézmegyei Alapnak 212 500 P kiutalziszit.
A gy011gy0ssz6’1l0'si sziikségtemplom céljaira felvett ésszegeket, amelyek eddig nem
keriiltek enilitésrez az Egyhézmegyei Nyugd1’ji11tézett6l: 1980 P, a Szent Imre Egy1et-
t6l: 2796,50 P953 Ezek kéziil a Szent Imre Egyesii1ett6l felvett kéjlcsént az egyesiilet

159 SZEL AC 458/1932. A ievél fogalmazvzinyaz SZEL KI 2/1932.
'60 A leiratot lzisd SZEL KI 20/1931. alatt.
16‘ SZEL KI 2/1932. Kézzel {rt feljegyzések a piispékhéz kiildétt levél fogalmazvzinya mellett.
162 U0.
163 Dr. Szendy Lészlé piispéki biztos eredetileg 3300 P-t Vett fel a Szent Imre Egylett6l 1930. au-

gusztus 14—én. A tartozzist a gyéngyésszélléisi egyhézkézség térlesztette 1932 inzijuszitél. A térlesztések
p011t0s kimutataiseit évekre lebontva leisd SZEL AC 2392/1933. Ezen k1’Vti1Sz0mbathe1y megyei jogfi Veiros
minden évben ad a templomalapra 250 P-t, Téth Kéroly és Kéczzin Boldizsair évi 100 P-t, Valamint ren-
delkezésre fill 3 templompénztérbél és alkalmi eléiadsisokbéi befolyt éisszeg. A két kélcsént 1933. msijus
10—én a szombathelyi Jézus Szive plébéniatemplom képviselétestiilete kételezvényében eitvzillalta. Ekkor
4276,20 P a tartozzis. A kételezvény a képtalan szerint t0bb tekintetben kiegészitésre szorul, lsisd SZEL
AC 1562/1933, illetve a levél eredeti fogalmazvényétz SZEL KI 50/1932. Ezen utébbi iktatészzim alatt
Rogzics Ferenc méjus I2—én és :1 keiptalan iigyészének méjus 14—én keit levele is Inegtalélhaté, mely utébbi
a kziptalan levelének alapjét is jelenti. 1933. jiilius 16—2’1n a szombathelyi és sz6l16si hitkézség egyesiilt és a
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kézgyfilése megszavazta, amellyel a felmentvényt a kaptalannak és az egyesiileti inte-
zébizottsagnak megadta.'64 Szintén ide soroljak a népjéléti miniszter altal kiutalt 20
000 P-t, amelynek kiutalasi id6p0ntja a székeskaptalan el6tt ekkor még ismeretlen
V0lt. A székeskaptalan kezelésében leV6 alapok kévetelése tehat Mikes piispék ira-
nyaba: 40 970,95 t6ke és annak térvényes karnatai. Mivel az egyhazmegyei taka—
rékban a folyészarnlat 1930. szeptember I9—én sziintették meg, igy ezek a Kapuy
hagyaték esetében akkortél esedékesek. Valamint: a Kapuy hagyatékbél a Mikes
altal nekik k1"1ld0tt elszamolas alapjan a Vamoscsaladi templomot 2420,46 P, a sze-
minariumot 1500,75 P illeti meg, amelyek eddig szintén nem folytak be. A k01‘ab—
ban az Egyhazmegyei Alap terhére felvett 10 000 P tartozasrél az adéslevelet a
piispiik hatalytalanitotta, igy ez mar nem jelentkezik, mint kéivetelés. A kaptalan
korabbi felterjesztéseit sorolja és sajat kételességeit hangoztatja az 1523. és az 1544.
kanon 2. § é1‘telmében.‘55

Mikes p1'isp0kleiratéban azt kéri, hogy tekintsék a Kapuy hagyatékot és a Rigé
megvaltasi éisszeget befagyott kévetelésnek, mivel az a damonyai ingatlanban fek—
szik, a gy6ngy6ssz6ll6si templomnak a Szent Imre Egyes1'ilett6l és a nyugd1’jinté-
zett6l kijlcsijnvett ésszegeit a sz6ll6si kuracia adéssagainak, hiszen az térleszti. A
20 000 P—t pedig csak meg nem adta at a kezelésiikbe és a mfi ltévben a kaptalan
iigyészével keresett ingatlant, de alkalmast nem talaltak. Most fijbél felszélitja,
hogy tegyen ez irzinyba lépéseketf“

Miutan az alapok kévetelései tovabbra sem lettek kiegyenlitve, ekkor érkezett
el a székeskaptalan arra a pontra, hogy amennyiben a piispéjk nem hajlandé az ala-
pok jogos kéveteléseit teljesiteni, figy a metropolitahoz és a nunciushoz terjesztik
fel az iigyet. A marcius 14-ei kaptalani iilésen B0daJ2i110s és Rogacs Ferenc a k02-
Vetlen felterjesztés mellett foglaltak allast, mfg a tébbi ka110110k a piispijk egy ut0l-
sé megkeresését javasolta, miel6tt a gyakorlati lépéseket megtennék. I/gy ezen
utébbi hatarozatot fogadtak el és marcius 17—én feliratukban ismét kérték az alapok
pénzének atadasat.‘67 Véleményiik szerint a gy<')'ngy6ssz6ll6si hitkézség a kélcséin
utan kamatot soha nem fizetett, térlesztést sem teljesitett, hanem azt az els6 két
félévben a piispélcség gazdasagi hivatala fizette.'68 S mivel a piispék irta ala az ad6s-
levelet, igy személyes adéssaganak teki11tik.‘69 A 20 000 P—vel kapcsolatban pedig
hangs1'1ly0zzak erkélcsi felelésségiiket, miutan a piispék azt felosztotta az alapok

templomépitéi bizottsaguk Vette at a téjrlesztés ésszegét. Lasd SZEL AC 2392/1933.
164 SZEL Protocollum. Szélceslcaptalani iilések jegyz6k6nyvei 1933-, az 1933. februar 21-ei iilés

jegyz6k0nyVe, 2.
165 SzEL AC 410/1933, illetve a level fogalmazvanyaz SZEL KI 14/1933.
166 SZEL KI 20/1933, illetve ennek meisolata: AC 410/1933.
167 SZEL Protocollum. Székeskaptalarli iilések jegyZ6k0nyVei 1933-, az 1933. marcius 14—ei jegyz6—

k011yV, 5.
I68 A hitkézség I 932 majusatél kezdve fizette a térlesztést. Lasd SZEL AC 2392/I933.
‘69 A l<0lcs0nt Kéczan Boldizsar lelkész Iigy tudja, hogy Szendy Laszlé piispéki biztos Vette fel.

SZEL AC 2392/1933. Ugyanakkor eléfordulhat, hogy esetleg a piispbk is ellatta alairasaval.
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kézétt és ezeiltal megbizta 6ket az elszzimolaissal, csakhogy zit nem adta az i)'sszege—
ket:

,,Eppen ezt az étadzist kell kérniink, amelynek semmi akadzilya sincs: hisz az ésszeg Nagymé1t6—
szigodnak fentebb is idézett I931. évi 2353. sz. leirata szerint Excellenciédnzii fekszik — pedig ‘(aka-
rékpénzteirban elhelyezve kamatozott Volna s a kamatok mér talzin 2 év éta té'kés1’thet6k, illetve
alapftvényszerfi rendeltetésiikre fordfthaték lettek Volna [. . .] az egyhézi alapok kéveteléseinek
iigye csak ugy juthat nyugvé pontra, ha azok kiegyenlittetnek; a székeskziptalan, hogy a felel6s—
séget magétél elhairitsa, kénytelen a legvégsfi lépést is Inegtenni Vagyis az Apostoli Szentszékhez
jelentést tenni, ha :12 alapok kévetelései révid id6n beliil kiegyenlitést nem nyernek.”I7°

Erre nem keriilt sor, miként arra sem, hogy az Apostoli Szentszékhez f0rdu1ja-
nak, Mikes piispék azon kisérlete ugyanis, hogy 21 szanzilzis révén megmentse a
cs6dk6ze1be keriilt javadalrnat, eltérftette 6ket etté’1 a széndékuktél, s a tervezett
lépést elhalasztottaikfll Megjegyzendéi, hogy ennek ellenére mzir I 933 mérciuséban
Valahogy kiszivéroghatott Réméba Valamilyen hir, legalzibbis erre enged k<')'vetkez-
tetni a Szent Officium mzir emlitett lakonikus réjvidségfi tudakozédé dekrétuma,
amely sejtelmesen homélyba hagyja, hogy milyen tipusfi sfilyos Védak érdeklik
Mikessel kapcsolatban. A nuncius Veilaszzibél arra lehet kéjvetkeztetni, hogy ezek
bizony anyagi természetfiek Voltak. 172

A piispék éltal ajeinlott szanélési tervet a kziptalan elvetette és a keiptalanban is
Véltozeis kévetkezett be Boda kanonok haléléval, aki az egyik f6 szészéléja Volt az
iigynek. Kfi kjnésen, hogy nem csak az alapok kévetelései, hanem kezdetben a
damonyai Vétel, Valamint az Egyhzizmegyei Takarék igazgatétanzicsa révén is
érintett volt. Ezen utébbinzil ugyanis Mikes piispéik — amelynek 6 Volt 21 Vagyon-
feliigyeleti hatéséga — 150 000 P adésségot halmozott fel, s ennek rendezése miatt
az igazgatétanéccsal konfliktusa teimadt, olyan mértékben, hogy az egész igazgat6-
szigot szzindékéban éllt kicserélni, Inert iigy Vélte, hogy nines mzir benne bizalmi
embere. Mindezt nyilvzinosan, kézgyfilésileg tervezte Végrehajtani. Erre 1‘eflekt2il—
Va Boda Jénos és Rogzics Ferenc kanonokok, akik a takarékpénztér igazgatés2ig:i-
nak tagjai Voltak, 1933 februairjeiban lemondtak az igazgatétanécsban elfoglalt he-
Iyiikrél és egyben az éltaluk Viselt Vikeiriusi illetve provikeiriusi tisztségeikr6l.
Indokleisukban — tébbek kézijtt — a k6Vetkez6t irjzikz

,,Nagyn1éltéség0d tudja legjobban, hogy minden jogos éhajzival hozzzink fordulhatott és ha le-
hetett, azt éidozatok zirén is teljesitettiik; azonban ielkiismeretiink és papi Voltunk nem en-
gedte és a j('jv6ben sem engedi, hogy Na.gyme’lt6ség0d jogtalan kivénségaiiiak és a takarék—
pénztér révén az egyhézi érdekeket is Veszélyezteté’ beavatkozzisnak alzivessiik magunkat,
mert ugy érezziik, hogy inkeibb kell engedelmeskedniink Istennek, mint az embereknek.”‘73

'70 SZEL KI 21/1933.
17‘ ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, false. 1/5, fol. x66.
172 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. I/5, fol. I47. I48. I49.
'73 SZEL Mikes piispék hagyatéka, I8. doboz, Boda Jénos és Rogzics Ferenc I933. februér I7—én

kelt levele Mikes Jzinos piispékhéz.
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Azt, hogy mit értettek jogtalan kivénségok alatt, nem részletezik, csak sejte—
tik.‘74 AZ egyhézkorményzatban betéltétt tisztség1'ikr6l a lemondést azzal indokol-
jék, hogy felfogésuk a piispéknek sem elveivel, sem egyhzizkorményzati ténykedé-
seivel nem egyezik.‘75

Az Apostoli Szentszékhez a tervezett felterjesztést tehzit egy fél évvel e1halasz—
tottzik, de mivel a szaneilési tervet nem sikeriilt az e16re eltervezett médon kiVite-
lezni és az alapok kévetelései Vziltozatlanul nem keriiltek kiegyenlitésre, a képtalan
I933. november 8-ai iilésén ismét széba keriilt ez a lehetfiség. Honti Béla ezen el6ad-
ta, hogy ,,a Szent Imre Egyesiilet legutébbi kézgyfilésén a papszig 21 hadikélcsén se-
géllyel kapcsolatban a Székeskziptalannak anyagi fe1e16sségét éllapitotta meg, s6t a
sikkasztzis Védjsit is ern1egették.”I75 Hzirom olyan indokot is felhoz, ami al2it2imaszt—
ja e lépés megtételét: ,,1., mert ilyen kériilmények kézétt az alapok szémadését
nem zillithatja éssze. 2., A papszig vzidjzival szemben anyagi felelfisséget nem V2illal-
hat az alapokért a Székesképtalan. 3., Piispék fir énagyméltéséga az egyhézmegyei
alapokkal szemben fennzillé kételezettségeinek tébbszéri kérelelnre sem tett ele-
get.”‘77 A javaslattal szemben négy kanonok ismét azon az eillzisponton Van, hogy
e16bb a piispijkhéz kellene fordulni, Rogzics kanonok pedig a jegyz6k6nyV szerint
kiiltin Véleményt jelentett be a k2ipta1annak.178 Véleménye feltehetfien megegye-
zett Honti Bélééval, ugyanis egyiitt irtak levelet a budapesti apostoli nunciusnak,
melyben Vzizoltzik a helyzetet.

Leveliikben azzal Vzidoljeik a piispijkét, hogy a pénziigyi dolgokban a keinonjog
eléiraisait tudva és akarva — tehzit széndékosan — nem vette figyelembe és Visszaélt
feliigyeleti jogeival, figy, hogy nemcsak érvényteleniil cselekedett, hanem jelent6s
kzirt is okozott az egyhzizmegye javainak. Ezenkiviil mind az alapok, mind pedig a
kegyes alapitvényok pénzét 100 000 P érték felett fokozatosan a sajzit hasznzilatzira
forditotta, anélkiil, hogy azokat Visszate'1‘1'tette Volna, amiben a kziptalan az alie-
nmfio esetét létta fennforogni és ezt meg is irta neki. Téibb mint 800 000 P adéss2i—
got halmozott fel, figy, hogy személyes adésseigait a piispéki javadalombél prébailja
fedezni. Réadésul fenyegetéssel prébzilta a képtalant arra birni, hogy err61ha1lgas—
son. A nézeteltérés miatt a hiV6k jelenlétében mér nyilvénos botrény kereke-
dett.179 Allitzisaikat a korzibban mzir emlitett szémadatok fényében Vizsgzilva meg2i1—

174 Ez a tanulményomban alébb elemzésre ker1'il6, Réméba kiildétt feljelenté’ IeVe1éb6l deriil ki:
Mikes piispék ugyanis még tébb pénzt szeretett Volna feivenni. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45,
false. I/9, fol. 177-178.

175 Mikes piispék hagyatéka, 18. doboz, Boda Jzinos és Rogzics Ferenc I933. februzir I7—én kelt leve-
le Mikes Jénos pfispékhéz.

176 SZEL Protocollum. Székeskziptalani ijlések jegyzékényvei 1933-, az I933. évi november 8—ai
iilés jegyzfikényve, 6.

177 U0.
178 Uo., 6-7.
‘79 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, fasc. 1/5, fol. 166. AZ 1933. december I6—;in kelt, Rogzics

Ferenc és Honti Bela éltal szignélt feljelenté’ levél.
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lapithaté, hogy a piispék adésséga az alapok irzinyziba nem Volt 100 000 pengé’, a
képtalan 1933. mércius 8-ai levele szerint — mint lzithattuk — a kezelésiikben levé’
alapok kévetelése Mikes piispék irainyéba: 40 970,95 P. t6ke és annak térvényes
kamatai. Emellett megemlitendé’ tartozzisa az esztergomi Kasselik Ferenc és E1‘-
zsébet Alapitvziny irzinyéba — ame1yr61 nem tudjuk, hogy Rogeics informeiciéval
rendelkezett—e —, s amellyel egyiitt sem éri el jelenlegi ismereteink szerint a piispék
adésséga az alapok irényéba a 100 000 P—t.‘8° AZ 21 Véd, hogy ezt az 0'sszeget mind a
sajét hasznéra f0rdit0tta Volna, szintén nem zillja meg a helyét, hiszen mint l2’1that-
tuk, a damonyai kastélyt, amelybe az alapok pénzének egy részét fektette, az
annuncizitéknak tervezte adni, més részét a gy0ngy0ssz6l16si sziikségtemplomra
f0rd1’t0tta. Ismét mzis részét a papi kélcsénkényvtérnak adta, illetve egy jelent6-
sebb ésszeget az Egyhézmegyei Takarékpénztzirban helyezett e138‘ A tfjbbi pénz
hovaforditésérél pusztén annyi informziciéval rendelkeziink, hogy Mikes piispék
aillftzisa szerint néla hevernek és ingatlanba szaindékozik 6ket fektetni, s nem adta
zit 6ket a kziptalan kezelésébefxz A 800 000 peng6 az egyik orszégos lapban, 3 Ma-
gyar Hétfében csak abban a kontextusban tfinik fel, hogy informziciéik szerint a
transzferalapbél Mikes piispék ennyi pénzt szeretett Volna f€iV€I1I1i.I83

A nuncius a feljelentést a biboros éllamtitkeir felé jelentette. Elmondja azt is,
hogy Mikes azt éllitotta neki, hogy a piispéki menza deficites, 250 000 P-Vel tart0-
zik neki, s a Vall2is— és kézoktatésiigyi miniszte1‘t6lke'1‘t 21 rendbehozatalzira segitsé—
get. Ugyanakkor mér ekkor megfordult fejében a lemondzis gondolata is — Vé1het6-
en a deficites javadalom miatt. Ezutein Vagy Magyarorszégon maradna, vagy
Réméba menne, ahol szivesen lenne Valamelyik patriarkélis bazilikeiban kanonok.
Lemondésa esetén az 1’1j gy6ri piispék meriilt fel, mint lehetséges szombathelyi
ap0st0li adminisztrétor. A nuncius azon 21 Véleményen Van, hogy SerédiJusztinizint

18° 1931-ben a Kasselik alap Mikes Arminnnak és Marenki Lajosnak egy budapesti hézat 21.100
arany dollairért adott el, melynél Mikes ]£1n0s piispék szerepelt Vevéként. 1935—ig a Vételér nem folyt
be, csak részleteket fizetett. Ez irényban az adéssziga 1938-13 23 000 P volt. PL Cat. 64, 3082/1938. Mi-
kes piispfjk térgyalés iitjein 14 000 P—Velsz2i11dék0z0tt kiegyenlfteni adésszigzit, amelyhez az alapitvény
gondnoksziga és Serédi Jusztinién is beleegyezését adta. Az alap kezel6i szerint: ha megkapjék ezt az
ésszeget, akkor az aranydollér teljes Vételeir és annak 5%—0s kamata egészen ki Van fizetve. Lésd: U0.
Lepold Antai 1938. jfinius 30—:in Serédi Jusztiniénnak irt levelét.

18‘ A kastély vételérénak Végésszege: 21 591 P 30 fillér; a novai plébainia épitésébe fektetett éjsszegz
6000 P, :1 gy0ngy0ssz6ll6si sziikségtemplonlra f0rd1't0tt pénz: I980 P, Vaianiintz 3330 P k0lcs0n, 12 960 P—t
a n0Vai kegyfiri plébénia fljjéépitésére f0rdit0tt, 5000 P—t a papi kélcsénkényvtzirnak adott, s 21 795 P 70 f-t
az Egyhzizmegyei Takarékpénztérban helyezett el. Csszesen teheit 45 69 6,30 P hovaforditésérél rende1ke—
ziink biztos inforniéciéval. SZEL KI 2/1932; SZEL KI 50/1932; SZEL AC 458/1932; SZEL AC 1562/1933;
SZEL AC 2392/1933; SZEL AC 2392/I933; Kalocsai F6egyh2izmegyei Levéltzir (KFL), Gr6sz hagyaték,
A Gr6sz per alkalmzival lefoglalt iratok 4. boriték, Gr6sz]0zsef jegyzetfiizete. K1'il0n készénettel tart0z0m
Lakatos Andornak, a levéltzir igazga.téjéna.k, aki e jegyzetfiizet iétezésére felhivta a figyelmemet.

182 V0. kiilénésenz SZEL KI 13/1931; SZEL KI 20/1933; SZEL AC 410/1933.
183 Aiagyar Hétfé’ 9 (1933) 29, 3.
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kellene a Szentszéknek megbfznia az iigy kiVizsg2’1l2is2iVal.‘84 Ez Viszont még Vérat
magéra, s hérom hénap telik el anélliiil, hogy érdemi Véltozés zillt Volna be 212 egy-
hézmegye anyagi helyzetében Vagy az alapok kévetelései kielégitésében.

1934. mzircius elején Mikes pfispék lakziszira hivta a kziptalan iisszes tagjzit és egy
e16re megfogalrnazott levelet olvasott fel el6ttiik. Ennek elején lesziigeztez

,,A székeskziptalan tagjait nem tanécskozzisra hfvtam, hanem azért, hogy ffipaisztori fzijdalmarnnak
es neheztelésemnek adjak kifejezést. A viszony a f6p2’1szt0r és 21 székesképtalan kézbtt az utébbi
években mind rosszabb és fesziiltebb Iett, ami egyrészt a kiilvilég e16tt botrényt okoz, mésrészt az
egyhzizi fegyelernre rendkiviil kzirtékony és egyhzizkormzinyzati munkzimat h2itr2iltatja.”‘85

Két hatérozatot hoz fel:

,,el6sz6r egy kziptalani hatérozatot, amit a nekem bekiildétt felterjesztés szerint egyhangulag
hoztak és amelyben Réméba V2116 rekurréléssal fenyegetéiztek oly anyagi iigyek Iniatt, amelyek
egy kis megértéssel és el6zékenységgel régen rendeztettek Volna. Msisodszor a kaiptalan eljérését
gravanniélom az ugynevezett szaneiléssal kapcsolatban, midéh egyhangulag egy hat-cirozatot
hoztak, amelyben a tiszteletnek és szeretetnek - a Véleményiilc szerint bajba jutott ffipaisztorral
szemben nyoma nincsen.” ' 86

Arra kéri a kanonokokat, mivel a képtalan sfilyosan Vétett a szeretet és tisztelet ellen,
ke’rjenel< bocseinatot, s egyben jelentsék ki, hogy nem hagyjzik magukat a f6p2isztor el-
len hangolni és ,,minden izgataist apriori Vissza fognak tartani.” A kanonokok kéziil
Rogzics Ferenc és Honti Bela kivételével mindenki eleget tett e kérésnek. Ezenkiviil
Mikes piispijk Rogeics kanonokot a székesképtalan izgateiszival is V2ido1ta.‘87

Ezek utén keriilt sor arra, hogy Rogécs Ferenc meircius 20-sin személyesen fe1ke-
resse a nunc:iust‘83 és kérésére Honti Béléval egyiitt irzisba adja az ziltala el6ad0tt V2ida-
kat. A képtalani protocollumban leirtakhoz meg azt teszik hozzzi, hogy bzir 21 piispijk
megigérte a megbocsétzist, de arra kérte a kanonokokat, hogy vonjzik ki magukat
Rogécs Ferenc hatzisa alél, aki rnér 2 éve a piispék ellen machinzil és soha nem ismeri
be, hogy 6 is tévedhet, s akinek a képtalani dekrétumok a véleményét tiikrézik.
A két kanonok el6sz6r a Mikes piispék ziltal felhozott Védak alél szeretné tisztzizni
magét. Véleményiik szerint egyik dekrétumban sem volt tiszteletlenség. AZ els6ben
a kzinonokra hivatkozva felhivtzik 21 figyelmet az alapok pénzeinek megté1‘1'tésé1‘e, a

184 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 42, false. 1/5, fol. 167-168. A nuncius I933. december 20—2in
Eugenio Pacellinek irt levele.

185 SZEL Protocollum. Székeskziptalani iilések jegyzékényvei 1933-, 8.
‘86 SZEL Protocollum. Székeskziptalani iilések jegyzékényvei 1933-, I934. ziprilis I2—ei iilés jegyz6—

kényve, 7.
I87 A kziptalani jegyz6k6I1yVben két id6pont Van feltiintetve Mikes piispék és 21 kziptalan mzirciusi

talélkozéséra (meircius 1, illetve mzircius 9), utélagosan 212 1934. éprilisi bejegyzéseknél, igy el6f0rdu1-
hat, hogy az egyik dzitum elfris, legalzibbis erre enged kéivetkeztetni Rogzics Ferenc és Honti Béla leve-
le 21 budapesti apostoli nunciatfira anyagziban, akik egy tanaicskozésra emlékeznek, amely mércius 9-en
Volt. ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45, fasc. 1/9, fol. I77-I78; illetve SZEL Protocollum.
Székeskeiptalani iilések jegyz6k('jnyVei 1933-, 7-8.

188 Franciéul irt leveleiz ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45, fasc. 1/9, fol. 175.
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mzisodikban pedig a képtalan azokat a tényeket Vilégitotta meg, amelyek megakad2i—
lyozték, hogy a szanélési tervet elfogadjék. Kéztiik megemlitik, hogy a piispék —
egyéb tartozésain kiviil a kegyes alapoknak tébb mint 70 000 P-Vel tartozik, amely
ésszegeket sajét hasznélatziba Vett. Megjegyzendé’, hogy ezzel mintegy czifoljzik sajzit
korzibbi zilliteisuknak, rnely szerint a piispék az alapok és kegyes alapitveinyok pénzét
100 000 P felett sajét hasznéra f0rd1’totta.I89

Véleményiik szerint ha a kziptalan ailtal elmondott tényeket és érveket a piispbk
hamisnak tartotta, akkor a kaiptalan ellen hamis védaskodésért pert kellett volna in-
ditania. Ehelyett csak kijelentette, hogy tiszteletlenség tbrtént, Védekezésre, e1len—
Vetésre nem adott 1ehet6séget, csak arra, hogy Vélaszoljanak a feltett kérdésre, hogy
bocseinatot akarnak—e kérni. Ennek kapcszin arm is figyelmeztették, hogy a sajeit
iigyében senki sem biréskodhat, mivel akkor a Codex IWis Cm/zom'cz' ellen Vét. A k2ip—
talan hatérozataiért — f6leg ha azok egyhangiiak — az egész kziptalan felel6s. A p1'is-
pék a képtalan szabad rendelkezését is Veszélyeztette kérésével. Allitésuk szerint a
négy kanonok bocszinatot kért ugyan, de azt hangoztatva, hogy ha tiszteletlenséget
kévettek el, azt nem szzindékosan tették. Egyébirzint egyikiik nem is Vett részt 212
1933-33 hateirozatban, hiszen akkor meg nem Volt kanonok, egy mzisik pedig beteg és
— ahogy fogalmaznak — lélekben is gyengévé Veilt. Az el6bbi Palké Jeinos kanonok, az
utébbi személyében pedig talein Téth Jézsefre gondoltak, aki 1934 elején lemondott
az ziltala Viselt nagypréposti c1'me'r6I betegségre hivatk0zVa.‘9"
nyes aktust nem szeretnék Visszavonni.

Rogaics kanonok ezen feliil sérelmezi es igazseigtalannak tartja a nyilveinos meg-
feddését. Felteirja, hogy 17 évig 21 piispék bizalmasa Volt, k1'il6nb6z6 tisztségekben
szolgélta. A nézeteltéréseket a piispijknek a pénzekkel t('5rte’n6 visszaélése okozta,
ugyanis neki ex ofificio az egyhzizi jogot kellett megvédenie. Itt utalnak Mikes p1'is-
péknek 21 Szombathelyi Egyhézmegyei Takaréknzil fennzillé adésszigzira, amely itt
elte’r6en a lemondélevélben emlitett 150 000 P—t6l, 160 000 P—ként szerepel, s
arra, hogy a piispék ezek utén meg tovzibbi kéicsént szeretett Volna felvenni, amit
az igazgatétanzics elutas1’tott.19‘ Végiil utolsc’) pontként megjegyzik, hogy a kor2’1b—
ban emlitett egyhézi javak megtéritésére meg mindig nem keriilt s0r.‘92

E levéllel szinte pzirhuzamosan Mikes piispék Réméban tartézkodott Don
Bosco szentté avateisa alkalmeibél, és tudomést szerzett a feljelentésr61, melynek
els6 aléiréja Rogeics Ferenc Volt. Székely Lészlét, aki Vele tartott, szintén megkér-
dezték Rogécs fel61, aki pozitiv dolgokat emlitett réla, nem sejtve, hogy mi éllt a

189 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 4.2, fasc. 1/5, fol. x66.
'90 SZEL Protocollum. Székesképtalani iiiések jegyzfikényvei 1933-, a februeir I3—ai iilés jegyz6—

kényve, 7. Mint tanulmeinyomban korébban mér utaltam ré, olyan is eléfordult, hogy a keiptalani ha-
térozatot sem tudta felolvasni. V6. SZEL Protocollum. Székeskziptalani iilések jegyz6k6nyVei 1933-,
x934. maijus 21-ei files, 10.

19‘ V6. Boda Jénos és Rogeics Ferenc I933. februzir I7—én keit leveie Mikes Jzinos piispékhéz, SZEL
Mikes piispék hagyatéka, 18. doboz.

192 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 4.5, fasc. 1/9, fol. 177-178.
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h2’1ttérben.I93 Mikes piispékét is meghallgattaik, de Rossi meir korzibban megbizta
Serédi Jusztiniént az iigy kivizsgailzisaival. A megbizését 1934. januér 29-re datzilt
levéllel er6sitették meg.'94 Rossi bfboros értesiilése szerint éprilis 25—én Mikes
piispék az egyhzizmegyében tartézkodik és készségesen éll az apostoli Vizitzitor
rendelkezésére.‘95

A Vizsgzilat kiVitelez6je Serédi Jusztinizin megbizésébél Drahos Jzinos esztergomi
kanonok V01t.]e1entésének kivonatzit Gr6sz Jézsefnek a Kalocsai Ffiegyhzizmegyei
Levéltérban 6rz0tt jegyzetfiizete 6rizte meg, melynek alapjén rekonstruailhaték Mi-
kes piispék személyes tart0z2isai.I9“ Mivel ezeket egy korébbi tanulmzinyomban mail‘
részletesen elemeztem, most csak a f6bb Csomépontokra szeretnék kitérni.

Az elsé’ két pont két papi hagyatékbél — egyrészt a Kapuy, mzisrészt a Rigé ha-
gyatékbél — a vonatkozé ésszegek visszatartzisét jegyzi fel. A Kapuy hagyatékbél
Gr6sz Jézsef feljegyzése szerint a tartozzisa kamatokkal egyiitt 1933. december 31-én:
23 395 P V0lt. Rigé hagyatékbél 21 kamatokkal egyiitt 560 P-Vel tart0z0tt. A két
éisszeget Damonyén ingatlan vételére f0rd1't0tta. Drahos e16tt igéretet tett az alapok
kzirtalanitsiséra. Harmadikként a Vagyoni Vizsgzilattal megbizott kanonok a hadik0l-
cs0nk0'tVe’nyek utén 1930. jfmius 27-én kiutalt 20 000 P-63 éjsszeget emliti. Ezeket a
piispdk bér felosztotta a keiptalan eiltal kezelt alapok kéjztitt, de zit nem adta azt a ke-
zelésiikbe, ezt is ingatlanba szeindékozott fektetni. AZ ésszeg megtéritését 1933-ban
szintén megigérte. igy ez irényba 1933. december 31-6511 21 kamatokkal egyiitt 23 881 P
60 f—el tart0z0tt. A kévetkezé’ pont, ahol hiényosszigot talélt a Vizsgzilat, a szemi11éri-
um épitési alapra misestipendiumokbél befolyt 44 497 P 60 f felhasziiélzisa, melyet
heirom kiilénbbzé’ d0l0gra forditott Mikes piispéjk. 21 795 P 70 f—t az Egyheizmegyei
Takarékpénztérban helyezett el, 12 960 P-t a novai kegyfiri plébzinia fijjéépitésére
forditott, 5000 P-t pedig a papi kélcsénkényvtzirnak juttatott, melyb6l a k011yvt2i-
1‘0s Géfin Gyula 2000 P-t a kamataival Visszafizetett, s a téibbi megté1‘1'tése'1‘e is 1'ge're—
tet tett, igy 1936 Végére meir 4000 P-t kifizetett. Ugyanakkor 6’ Iigy tudta, hogy az
adésség 6000 P. Az 1933. december 31—i zillapot szerint tehzit 16701 P 90 f tartozeisa
Volt (ha Géfin szeimitéséval egészitjiik ki, akkor ezer pengéivel téjbb), Valamint 2741 P
90 f kamat. Végiil a be nem fizetett péterfillér (1928-1933): 19 655 P 49 f és 21
kult1'1rad6: 19 674 P 74 f. ésszesen tehzit 103 868 P 73 f (vagy ha Géfini11f01‘m2ici6j2i—

193 SZEKELY, Emlé/eezés Mikesjpinos gréfszombctt/3elyz° megye'spii.$p()7er6’l, I79.
‘94 Serédi Jusztinién 1934. éprilis 16—2in kelt levele a szombathelyi székesképtalannak. A d0ku111e11—

tumban a Konzisztoriélis Kongregziciénak a Vizsgélat lefolytatéséra felszélité januzir 29—én kelt levelét
szé szerint idézi. SZEL KI 36/1934. A megbizést eiprilisban a Rémiiban tartézkodé Mikessel is tudattzik:
ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 45, false. 1/9, fol. 182.

195 U0.
‘96 KFL Gr6sz hagyaték, Gr0'sz Jézsef jegyzetfiizete. Tanultnzinyomban azért teimaszkodok Dra-

hos kan0n0k jelentésének térgyaleisakor Gr6szJézsef jegyzeteire, mivel az emlitett jelentés sem a Primési
Levéltérban :1 korszakra Vonatkozé iktatott iratok k0z0tt nines, sem pedig 21 Vatikzini Titkos LeVé1t2ir—
ban nem taléltam meg. A v0natk0z0 dokumentumot fe1tehet6en az Arc/aivio della C07’lg7‘€g6lZi0fl€ per i Ves-
covi 6rzi. Ennek, Vagy esetleg nlésolaténak fellelése, tartalineinak a fent ismertetetteknél esetiegesen
re’sz1etez6bb felteirésa meg a j6v0’ kutatzisainak feladata.
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bél indulunk ki, akkor 104 868 P 73 f).‘97 Ezen tartozzisai nagy részét 1939. ziprilis
14-én rendezte, bér akkor meg nem tudott a képtalan az 1932-ben hadikélcsén se-
gély cimen kiutalt 2000 P-16], amit Csak 194.4.—ben egyenlitett ki.‘98

Ezekhez jzirulnak h0zz2’1 21 Gr6sz Jézsef ziltal még feljegyzett egyéb tételek, ad0—
heitralék, mintegy 160 000 P (amelybe a Vagyonveiltszig fbldek utzini hozzeivetéleg
20 000 P—s tartozés benne f0g1a1tatik),‘99 a novai plébéniaépitésnél 6000 P tartozeis,
a gy6ngy6ssz6ll6si sziikségtemplomra fordftott, 1930. augusztus 14-én a papi
nyugdijintézett6l felvett 1980 P és az 1930. augusztus 26—2in felvett 3300 P kijlcsén,
amelyet az egyhzizkézség t0rleszt,2°° és a 1‘endk1'vi'11i e1'd6kiterme1ésb61 szzirrnazé
jévedelmek, mintegy 100 000 P értékbenf“ Ezenkiviil az Egyhézmegyei Taka—
rékpénzteir 60 000 P tartozést t6r01t.2°2 Arnely, tekintve, hogy koreibban 150 000
Vagy 160 000 P-Vel tartozott, arra enged kévetkeztetni, hogy Vagy kiegyenlitette
az adéssziga nagy részét, Vagy a tartozés egy részét elengedték.

A piispék a Vizsgzilatot k0Vet6en is kisérletet tesz a pénziigyi kérdés megoldéséraz
1934. mzircius 24.—én a Magyarorszégon Iefoglalt egyhzizi javakbél kért segélyt,2°3
meijus 21—én pedig felajeinlotta a kziptalannak, hogy ha hozzzijairulnak ahhoz, hogy az
ziltala eszkijzélt javadalmi befektetések neki megtérittessenek, akkor 6 is hajlandé
hozzéjzirulni a képtalan befektetéseinek rendezéséhez. A képtalan két kiilén iigynek
tekinti ezeket. A piispijk iigyét jéindulattai kezelik, de a v0natk0z0 dokumentumok
megkiildését kérik, mert azok fényében lehet érdemi déintést h0zni.2°4

A Vizsgélatot k0Vet6en a Konzisztoriélis Kongregzicrié figyelmeztette a p1'isp0k0t,
hogy iigyeljen jobban a Vonatkozé keinonok betartziszira, kiilénésen a székeskziptalan
taneicsainak és beleegyezésének kikérésekor, téjrlessze adésseigait mageinvagyonaibél
kéltségei Visszafogéséval, ha lehetséges évi 18 477 P ésszegben. Ugyanakkor joga van
arra az ésszegre a piispéki menzzibél, ami 21 beruhzizzisok és fe11’1jit2’1s0k révén megilleti.
Mivel az adésségok személyes adésszigai, tilos mzis egyhzizi forrzisbél fedez11i6ket. Se-
gélyt pedig, amelyet a Magyarorszégon lefoglalt javakbél 1934. mzircius 24-én kért,
a nevezett Kongregécié nem adhat, mivel azokat mzis célokra sz2’111t2’1k.2°5

197 U0.
'98 SZEL Protocollum. Székeskziptalani iilések jegyz6k011yvei 1933-, 1939. ziprilis 14—é11 tartott tiles, 25.
199 Bait er6sen gyanfthaté, hogy e2 21 160 000 P kériili becslés inkzibb 2.2 1936-05 zillapotot tiikrézi,

s nem az 1934—es éllapotokat, tekintve, hogy Mikes piispéjk mzir idézett levelével nines ésszhangbanz
SZEL AC 35/1933.

20° 1933. mzircius 12—én a székesk2'1ptala.1111ak irt levelében Mikes piispéik ezen adésségot 21 gy0ngy0s—
sz61l6sikur2icia adésseigénak tekinti, Viszont a székeskziptalan 1933. mércius 17-én kelt levelében: SZEL
KI 21/1933. — Mikes p1'isp0k személyes a.déss2ig2'1nak, mivel 6 irta alzi 10121 212 adéslevelet.

2°‘ Gr0'sz Jézsef ezen bejegyzése is 1936-05 becslést tiikrbz, ugyanis azt emliti, hogy az 1934 és 1935
kitermelési joga is Mikes piispéké V0lt. A Végleges leszémoleis csak 53.394 P 16 f rendkiv1'ilierd6kiter-
111e1ésb6l szérmazé jévedelmet zillapitott meg: PL Cat. D/C, 2865/1940.

202 KFL Gr0’sz hagyaték, Gr0’sz Jézsef jegyzetfijzete.
203 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 100.
204 SZEL Protocollum. Székesképtalani iilések jegyzékényvei 1933-, 1934. méjus 21-ei files, 10.
205 1935. januér 28—én kelt levélz ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 100.
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Mikes piispok Viszont ekkorra mér képtelen kezelni 21 kialakult helyzetet, amellyel
p2’1rhuz21mos21n komoly egészségiigyi probléméval: szivbetegséggel is k1'iszkodik.2°6
Adésségait toV2ibbra sem rendezte, és — ahogy Eugenio Pacelli fogalmazott — folytatta
21 piispoki rnenza javainak sfilyos Veszélyeztetését, igy komolyan t21rt21ni lehetett attol,
hogy 21 rzibizott alapok és alapitvzinyok nincsenek biztonszigban. Ezért 21 biboros 2illam-
titk2ir arra kérte Angelo Rotta nunciust, hogy kozolje vele XI. Pius p2ip21 tanzics for1112i-
j2’1ban megfogalmazott éhajét, hogy mondjon le 21 szombathelyi egyhézmegye lelki ir2’1-
ny1’t2’1s2’1rol.2°7

5. A LEMONDAS KCZVETLEN KORULMENYEI

Mikes piispok a hirt kissé felindultan fogadta, de belenyugodott és 1935. jfilius
2-2'1n mér arrél értesiiliink, hogy h21m21ros21n benyfijtja 21lemond2’1s2’1t.2°8 Ezt nem ko-
totte feltételhez, de Serédi Jusztiniénon keresztiil tobb kérést is megfogalmazott,
amelyek teljesitéséhez XI. Pius beleegyezését 21dta.2°9 Ezek 21 nuncius 1 935. jfilius 2—ai
értesiilése szerint: hogy a lemondést csak akkor hozz2ik 11yilV2i11oss2igr21, arnikor erre
21 primés elérkezettnek létja az id6t, ezéltal fel tud r2i késziilni. Lakohelyiil 21 p1'ispok—
ség egy Vidéki h2iz:it kéri, 2122211 212 igérettel, hogy ha Visszavonult, nem avatkozik bele
tobbet 212 egyhézmegye iigyeibe. A V21ll2is21l21pbol fog j2irade'kot k21p11i. Szintén kéri,
hogy az iigyet diszkréten kezeljék, s annak érdekében, hogy tisztességben Vor1ulh21s-
son Vissza, indokoljék lemondéseit egészségiigyi okokkalfm Mikes piispok — bér mzir
korébban konzultéltak szoban — lemondeisi sz2indék2’1t és kéréseit 1935. jfilius 5-e’11 irta
meg a pr1’m2’1snak. A level szerint: ,,a lemondott piispok nem kér sustentatiot 21 men-
z2itol, Inert az azt nem b1’rj21, ellenben kéri 21 <<domus rustic21tionis>> étengedését, ami 21
j21V21d21lomr21 el611y, mert nem pusztul 21 h2iz; 21 lemondott piispok pedig m21r21dh21t sze—
retett hivei és papjai korében. Egészségének is ez lenne iidvos.” Szintén igényt tart

206 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 109. .7.\/likes piispok levelezésében is tobb olyan
megjegyzést talzilunk, amely egészségi 2’1ll21pot2ira utal. Péld2’1ulShVoy Lajos 1934. december 2-2’111kelt levele-
ben azt 1'rj21, hogy részvéttel olvasta Mikes mindkét, gyengélkedésérfil szélo levelét. SZEL Mikes ]2inos iratai,
18. doboz. A korta’rs Székely L2iszlo is megemh’ti Mikes piispok szivprobléméjét, 21z 2ilt21l21 leirtak szerint sziV-
koszorf1ér—elmeszesedése Volt. SZEKELY, Emlé/eezés Mikes]/imsgr6f'5z0mb/It/aelyi 77Z€g:}/6/51177/'l.5‘])('J7€;’/‘('27, 202. A beteg—
ség pontos diagnozisénalc niegéllapitaisaihoz 212 orvosi leir2isok sajnos nem 2ill1121k rendelkezésii11kre.

207 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 4.8, fasc. 1/8, fol. 105.
208 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 109. Angelo Rotta levélfogalmazvzinya

Eugenio Pacellinek. Angelo Rotta 1935. jfilius 2-2111 kelt, Eugenio Pacellinek irt levelez ASV Arch.
Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 111-112.

209 E2 21 ke’so'bbiek sor2’1r1 Serédi Jusztinién es Mikes ]2’111os részér6l tobbszor is ernlitésre kerijl, de
els6 emlitése Angelo Rotta 1935. jlilius 2-21.11 kelt levelében olV21sh21to: ASV Arch. Nunz. Ungheria,
busta 4.8, fasc. 1/8, fol. 111-112.

21° Uo.
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havi 1000 P életjziradékra, amelyet Serédi a Vallésalapbéi kérjen részérefi“ ]1’11ius
20—2’1n Eugenio Pacelli Vélaszlevelében azt irja, hogy kéréseit 21 Szentatya kegyesen
fog21dt21.2” Ezenkiviil Mikes piispék érseki cfmet is szeretett Volna kapni, amelyet
Serédi Jusztinién szintén megirt R6m2’1b21, de ennek feltétele adésségai rendezése
Volt, amelyre Csak 1939-ben keriilt s0r.“3 Lékay—Lingauer Albin pedig figy emlék-
szik, hogy amikor kézéilte veliik 1emond2is2’1t 1935 Végén, Mikes piispék a répce—
szentgyérgyi kastélynak és parknak életfogytig hasznélata, 21 V21lL2'1s21l21pb6l é1etj2'1-
radék mellett azt is kérte, hogy a piispéki szék fijra betéitése e16tt refund2’1lj2’1k és
j21v1'ts2ik fel 21 leszegényedett piispékségi javadalmat. Viszont erre Vonatkozé level-
téri forrést eddig nem sikeriilt tal2iln0m.“4

A lemondzis forgatékényve 1935 december eiejére formélédott ki, ahogy Serédi
Jusztinién 1935. december 1—én kelt leVeléb6l kitfinik. Eszerint 21 lemondzist 1936.
januér 1-Vel hozzék nyilvénosségra. A tényt Mikes csak december utolsé n21pjai-
ban, példéul december 30-2’1n kézéjlje 21 korménnyal. Gr6sz Jézsef apostoli admi-
niszt1‘2it0ri kinevezését Serédi kézli és nem a nuncius, mintegy udvariasségi gesz—
tusként. Ezek szerint 212 21 feltételezés, hogy esetleg 21 kormziny a Szentszékkel nem
tudott 21 piispijk személyét il1et6en megegyezni, nem tarthaté, hiszen csak 21 le-
mondés el6tti utolsé napokban értesiiltek 21 befejezett tényr61.“5 Gergely ]en6’nek
212 a meg2’1li21pit2’1s21, hogy Mikes piispéik ,,elt2’1Vo11’t2’1s2’11121k politikai 0k21 pedig 212
1921—es kirélypuccsokban V2116 aktiv részvétele Volt, 6t tekintették 21 k211‘list2’1k
egyik Vezérének. Ezzel kivivta Horthy és Géjmbés ellenszenvét, akik most e1e'rke-
zettnek létték az id6t a t('5rlesztésre”“5 — tehét nem zillja meg 21 helyét.

A primés amellett is érvel, hogy apostoli adminisztrétort kell kinevezni, mivel
21 k2’1pta1a11i Vikérius megV2’1l21szt2’1s21, tekintve 21 k2111o11ok0k 21121cs011y sz2im2it, azt
hogy ketten k6z1'i11'ik éregek és betegek, Valamint Mikes piispékkel 21 ko11fliktusu-
k21t, nem lenne kénnyen kivitelezheté’ .217 Ezek mellett megemliti, hogy 21 11u11cius—

2" A lemondzis utén téibbszéir felmeriii Mikes piispék életj2ir21de'k2i1121k, illetve 21 kastéiy személyzete
bérezésének és tfizifévai ellétésénak iigye, melyek kapcsén Serédi Jusztinizin részleteket k626i Mikes
piispék jfilius 5—ei ievelébéil. Jelen tanulményomban csak 21 lem011d2isak0r Inegfogaimazott éhajaira
koncentrélok, a nyugalomba Vonulés utén felmeriilt problémzik részletes ismertetésére nem térek ki.
A PL 584 8/1943 iktatészém alatt. talzilhaté leveiek b6séges éttekintést ny1"1jt211121k a piispék kérései sor-
sénak nyugalomba Vonulaisa uténi alakulészirél.

2” PL 5848/1943.
213 PL Cat. D/C, 4110/1939. Serédijusztinién 1939. jfinius 20-fin Luigi Maglionénak frt ievele.
214 L1§KAY—LINGAUER ALBIN, Miém‘ /cellett at szomlvmf/Jelyz' pz'ispc')7€5ég'et negyedfél évig iiresedéslzcn towni-

7zi?, VasV:ir111egye 73 (1940) 119, 3-4, 4.
215 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 117-118.
216 GERGELY, A /erztoli/my egy/aciz tbfiéizete Motg)/zl7*07"szrig0n I9I9—I945, 74.
2'7 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 117-118. Tauber Szindor kanonok n0Vem—

ber Végén hunyt e1 (Angelo Rotta részvétnyilvénitziszit Wallner Jézsef kanonok kbszénte meg 1935.
november 27—én: ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 114), s heiyébe
Vezésére meg nem keriilt sor. H011tiBél21 és Téth Jézsef — akikre a primzis feltehet6e11 uta1— pedig nem
sokkal kés6bb, 1936—ban. E1et1111'iV1'1kr6l b6vebben: T61/ajézsefdic mlgyprépost, Vasvérmegye 69 (1936),
137, 1; illetvez Honti Béla 6’rkmzono/c, Vasvérmegye 69 (1936) 176, 1-2.
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nak a m. kir. Vallas—és kézoktatasiigyi minisztériummal targyalasokat kell kezde—
ni, hogy az interkalaris jévedelem ne a Vallasalapba ker1'ilj6n, hanem a menza
adéssagainak téjrlesztésére forditsak. Amig ezek ki nem lesznek egyenlitve, me-
gyéspiispék kinevezésére nem keriilhet s01‘. S bar Angelo Rotta hangsfilyozza,
hogy ennek az allapotnak csak réjvid ideig tarténak kellene 1ennie,“8 de tekintve az
adéssag nagysagrendjét, egypar évre lehetett szamitani. Végiil Serédi Jusztinian
meg megemliti, hogy mivel Mikes piispék igéretével ellentétben meg nem rendez-
te adéssagait, igy a megigért érseki cimet sem kaphatja meg.2'9

Gr6sz Jézsef cimzetes orthosiai piispbk Volt és 1935—ben csak 48 éves, az egyhazkor—
manyzasban jartas — hiszen 1928—té1 1933—ig a beteg Fetser Antal mellett segédpiispék
Volt —, s a szombathelyi egyhazmegyét is jél ismerte. Ezek a tulajdonsagai alkalmassa tet-
ték arra, hogy Serédijusztinian 6t ajanlja a poszt betééltésére.-22° Leendé’ egyhazmegyéjé—
ben 1934-1935 folyaman harom alkalommal is helyettesitette gréf Zabolai Mikes Janos
piispijkéjt. El6sz6r 1934 marciusziban, amikor a szombathelyi piispék Rémaba utazott
Don Bosco szentté avatasara. Tavolléte alatt 6 Végezte a szombathelyi székesegyhazban a
nagyheti és hfisvéti istentiszteleteket, valamint hfisvétvasarnap délutan a szalézi szi'1k-
ségtemplom 1’1j, Don Bosco tiszteletére készitett harangjanak szentelésétf“ Masodik al-
kalommal Mikes piispéik betegsége miatt volt sziikség a segitségére, amikor 1935 aprilisa—
ban ismét a nagyheti, illetve hfisvéti szertartasokat Végezte el. Végiil 1935. jfinius 23-an
papsze11tele'sre és a1szerpapszentele'sre utazott Szombathelyre. Latogatasai alka1maValbi—
zonyara megismerkedett a szombathelyi egyhazmegye papsagaval és a h1'Vekkel.m

Ezen el(')'zme'11yek utan keriilt sor 1936. januar 10-én szombathelyi apostoli admi-
nisztratori kineVezésére.“3 Mint Serédi mar emlitett leVeléb6I kitfinik, az, hogy Grfisz
Jézsef keriil a szombathelyi egyhazmegye élére, mint apostoli adminisztrator, mar
1935 decemberében eldéntijtt ténynek szanlitott, Viszont az érdekelt Gr6szJézsef csak
1936 januarjanak elsé’ napjaiban értesiilt réla, feltehetfien januar 3—a11 Vagy 4—é11, ami-

“8 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 119. Angelo Rotta Giuseppe Pizzardénak
irt levele fogalmazvanya, 1935. december 21.

219 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, fasc. 1/8, fol. 117-118.
22” Korabbi palyajarél a 2011. oktéber 3-5111 Kalocsan tartott Gr6sz Jézsef emlékkonferencia kéjtetében

C7'(3'.v2;}’(32;.vefszo772lmt/ye/,_)I77 egy/9422/€01/7Izzinyzziszl (1936-1944) cimmel megjelené tanulmanyomban irok réviden.
22‘ Napihirek, Vasvarmegye 67 (1934) 69, 5; Napihirek, Vasvarmegye 67 (1934) 71, 4; Napihirek,

Vasvarmegye 67 (1934) 72, 5; Napihirek, Vasvarinegye 67 (1934) 73, 5.0; (P): Hz/Zsvét z7i7mepe él s2;e'/eeseg)/—
/yoizbcm, Vasvarmegye 67 (1934) 74, 4; (P): ]\/Iegszentelte’/c B0560 Szentfcinos /Jmmzgykit, in: Vasvarmegye 67
(I934) 74, 5-222 Napihirek. A 772egyé3pz3iypb7e /mzazér/eezett, Vasvarmegye 68 (1935) 85, 4. E2 a cikk azt emliti,
hogy Mikes piispék orvosai tanacsara tartézkodik e faraszté piispéiki funkciétél, de jelen lesz a szertar—
tasokon. A tovabbi err6l tudésité cikkek nem er6sitik meg, hogy tényleg jelen volt-e. Napihirek, Vas-
Varmegye 68 (1935) 88, 4; Napihirek. Nzlgycsiitiii/'tb7e zz szé/eesegy/yrizlazm, Vasvarmegye 68 (1935) 90, 4;
Napihirek. A bzlsvéti istentzmtelete/e, Vasvarmegye 68 (1 935) 91, 9. — Napihirek, Vasvarmegye 68 (1935)
141, 6; (.3): A szomlzzzt/aelyi egy/acizmegye ujprlpjzzi, Vasvarmegye 68 (1935) 142, 5.

223 AZ apostoli adminisztratori kineVez6 okirat széivegét Piispéki Kéjrlevél fltjan kézliz SZEL P1'is—
péiki Kérlevelek, 1936. H, n. 420.
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//kor megerositette, hogy elvéllalja a fe1adat0t.“4 A pépai kinevezésréil a bulla januzir
I0—én kelt, amelyet januér 24—én délutzin 3 érakor a piispélcvér elsé’ emeleti k('jnyV-
térhelyiségében mutatott be a jelen1eV6 kanonokoknak, s ezzel étvette az egyh2iz-
megye k01'm2inyzés2it.“5 Unnepélyes székfoglaléjzira I936. februzir 16-2111 keriilt S01‘.

6. KOVETKEZTETESEK

Csszegezve az eddigieket: az egyhzizmegye rossz anyagi helyzetben Volt, s mind
Mikes piispék, mind pedig a kziptalan nagy ésszegfi beruhézzisa a piispéki illetve a
képtalani térzsvagyonbél megtéritésre Vért, viszont egyik fél sem Volt hajlandé a
mzisiknak ehhez feltétel nélkiil beleegyezését adni. Erre jbtt rzi a konfliktusuk a
pénziigyek miatt: Mikes piispijk ugyanis Visszatartotta, mintegy sajét kezelésbe
Vonta egyes alapok pénzét és tébb dologban nem kérte ki 21 kzinonjog ailtal el61’rt ta-
nzicsukat, illetve beleegyezésiiket. Az érem mésik oldala, hogy a kziptalan sem kér-
te ki a piispék e16zetes jévzihagyeiseit a téjrzsvagyoni ingatlanok eladéseibél szérmazé
t6ke befektetéséhez. A héttérben Ve’1het6e11 a t6ke befektetéséréil Vallott e1tér6 ne-
zetek élltak. Teheit a piispéki menza az eladésodés miatt nem tudott Volna két p1'is—
pfjkét eltartani, de nem ez Volt az egyetlen kériilmény, ami szerepet jétszott abban,
hogy apostoli adminisztrzitor ki11eVeze'se'1‘e keriiljén sor. Szintén kijzrejzitszott ben-
ne, hogy kziptalani Vikérius megveilasztésa, tekintve a kanonokok alacsony szzimét,
azt hogy ketten kéjziiliik éregek és betegek, Valamint Mikes piispékkel a konflik-
tusukat, nem lett Volna kénnyen kivitelezheté’, réadeisul arm is szzimitani Iehetett,
bzir ezt explicite nem mondték ki, hogy a sede wlcomte éllapot eléireleithatéan sokéig
fog tartani. S Valéban, a szombathelyi megyéspiispéki szék betijltésére — 21 gazdas2i-
gi helyzet Viszonylagos rendezfidése utzin — csak 1939—ben keriilt sor, az addig apos-
toli adminisztrzitorként kormeinyzé Gr6sz Jézsef személyében.

224 Januér 2—2in, amikor a képtalani tisztségek kiosztészira keriilt sor még nem tudott réla, lésd
Gyfiri Egyhézmegyei Levéltzir Képtalani jegyzfikényvek, januzir 2—ai iilés jegyzéikényve. Aznap kérte
meg Serédijusztinieint Angelo Rotta, hogy kérdezze meg Gr6szt, hogy hajlandé-e elfogadni az aposto-
li adminisztrzitorszigot, Mikes piispék ugyanis ragaszkodott hozzé, hogy mintegy utélagos beleegyezé—
set kérje. Lésd ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 48, false. 1/8, fol. 94-96.

225 SZEL Protocollum. Székesképtalani iilések jegyzékbnyvei 1933-, I2. (1936. januzir 24.)
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FUGGELEK

I.
Szomlmt/aely, I933. december I6.

Rogdcs Ferenc és Homi Béla Angelo Rotm mmcius/yoz
Rogacs Ferenc es Honti Bela kanonokok leirjak, hogy mar harom éve Vitak folynak Mikesjanos p1'is—
pék és a székeskaptalan kézétt. Azzal Vadoljak Mikes Janos piispékét, hogy a kzinonjog el61'r2isait
tudva és akarva — tehat szzindékosan — nem Vette figyelembe és Visszaélt feliigyeleti jogaval, Iigy,
hogy nem csak érvényteleniil cselekedett, hanem jelent6s kart is okozott az egyhzizmegye javainak.
Ezenkiviil mind az alapok, mind pedig a kegyes alapitvanyok pénzét 100 000 P érték felett f0koza—
tosan a sajat hasznalatara forditotta, anélkiil, hogy azokat visszatéritette Volna, amiben a kaptalan az
aliemztio esetét latta fennforogni és ezt meg is irta neki. Szintén megjegyzik, hogy tébb, Inint 800
000 P adéssagot halmozott fel, Iigy, hogy személyes adésszigait a piispéki javadalombél prébzilja fe-
dezni. Raadzisul fenyegetéssel prébalta a kziptalant arra bfrni, hogy err61 hallgasson. A nézeteltérés
miatt a hiV6k jelenlétében mar nyilvanos botrany kerekedett. A két kanonok egy korabbi kaptalani
hatarozatnak szeretne érvényt szerezni, amelyet marcius 4-én egyhangiilag hoztak, de a szanalas
beindulasa miatt fél évvel elhalasztottak, most — tekintve, hogy Boda Janos, akinek a szavazata a
kaptalani hatarozatokban dénté’ Volt, meghalt, mas kanonokokat pedig a piispék megfenyegetett —

isme't elhalasztatott.
(ASV Arch. Nunz. in Ungheria, busta 4.2, fasc. 1/5, fol. 166772 — dozctylogi/:)”6

Excellentissime ac Reverendissime Domine Archiepiscope
Nuntie Apostolicel

Inter Episcopum Sabariensem, Joannem e Comitibus Mikes et Capitulum
Sabariense tribus jam annis discussiones perdurant exinde, quod Capitulum in
pluribus Episcopi actibus, qui bona ecelesiastica defendere atque Episcopum
identidem omni quo decebat respectu commonere non destitit. Quum tamen
Episcopus non obstantibus iteratis Capituli precibus agendi rationem mutare et
damna resarcire minime Voluisset, Capitulum die 4 Martii a.c. unanimi suffragio
decrevit ac simul Episcopo intimavit, se totam causam ad Sanctam Sedem Apos-
tolicam delaturum esse.

Interea Episcopus cooperante Commissario Ministeri cultus res suas tempo-
rales penitus dirutas sanare conabatur. Sanatione introducta spes affulsit fore ut
Episcopus pecuniam ablatam restitueret, quapropter executio decreti capitularis
ultra semestre in suspense relicta est. Hoe tempore inutiliter praeterlapso decre-
tum Capituli tandem in effeetum deducendum erat. Mortuo interim uno cano-
nico, qui Vicarii Generalis munus gerebat et decreti Capituli suo suffragio dux
erat, alius et quidem commensalis Episcopi denominatus est; porro aliqui Canonici
ab Episcopo persuasi sunt, ut suffragium suum revocarent. Quando ergo negotium
nuperrime retractabantur executio decreti antea unanimiter Iati majoritate suffra-
giorum iterum procrastinata est.

226 Masolat az eredeti levélrél, melyet Angelo Rotta a 7573/33. szamfi jelentéséhez csatolt.
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Nos igitur, canonici infrascripti, utpote minor pars, decreto anteriori insis-
tentes rem adeo gravis momenti sine mora iudicio Sedis Apostolicae subiici-
endam esse censemus et in specie sequentia ex actis Capituli decerpta profe-
rimus.

1) Episcopus in rebus pecuniariis praescriptiones iuris canonici sciens ac Volens
praetermittit et supremo invigilandi iure abutitur, quo non solum invalide agit, sed
et damnum notabile bonis Dioecesis infert.

2) Episcopus pecuniam tum fundationum, tum collectarum piarum ultra I00
ooo Pengo’ Valoris sensim ad proprium usum convertebat, nec hucusque restitu-
ebat, quam agendi rationem Capitulum alienationem esse censuit et notavit.

Episcopus prodigo Vivendi modo ac negotiatione can. 14.2. prohibita debitum ult-
ra 800 ooo Pengo’ contraxit. Quibus oneribus quum liberari haud valeret, debita
personalia ad beneficium episcopale devolvere intendit, quod certe exitium irre-
parabile et ruinam beneficii produceret. Quum Capitulum conatui huiusmodi ite-
ratim resistere consensumque denegare in conscientia cogeretur, dissensus ex priori
capite ortus magis magisque effervescebat. Episcopus Capitulum Variis impor-
tunitatibus intentare, imo criminibus, ut coram Ministro cultus de mala et abusiva
bonorum administratione, sine sufficientibus motivis accusare persistit.

Dissensus causa coram fidelibus iam scandalum publicum evasit, quod im-
primis disciplinae ecclesiasticae damno erit; porro diversi abusus Episcopi publice
pertractantur et nuperrime in conventu cleri dioecesani restituio cuiusdam
summae exigebatur; Capitulum insuper pro notabili parte consumptae pecuniae
sub onere restitutionis rationem reddere tenetur, nec ullo modo Episcopum ad
restitutionem cogere valet; tandem beneficio episcopali ex debitis personalibus
damnum imminet. Quapropter nos, infrascripti canonici Capituli Sabariensis,
moerore quidem cordis at conscientia coacti, facta haec ad notitiam Sedis Apos-
tolicae proferimus, Excellentiam Vestram humillime deprecantes, ut ea ex scrip-
tis et protocollis a Capitulo producendis, aliisque documentis et testimoniis a
nobis praesentandis quoad omnes et singulos casus examini subiciantur, dissensus
iudicio Sedis Apostolicae dirimatur, capitulares ut infra in ratione reddenda
liberationem accipiant et Capitulum in posterum instruatur.

Ceterum manus sacratas Excellentiae Vestrae osculantes humillimo cum devo-
tionis affectu persistimus Excellentiae Vestrae

devoti in Christo famuli
(Signati)

Dr. Franciscus Rogacs
praelatus S. Sanctitatis, Canonicus

Adalbertus Honti
Canonicus Eccl. Cathedralis

Sabariae, die 16 Decembris 1933.
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2 .

Szombmf/aely, I934. 7mi1‘cz'us 24.
Rogzics Ferenc és Honti Béla Angelo Rotm numiuslyoz

Rogacs Ferenc és Honti Bela kanonokok kifejtik, hogy marcius 9—ér1 a piispék maga kéré gyfijtétte a kapta—
lan tagjait és két, egyhanglilag hozott kziptaiani dekrétum miatt tiszteletlenséggel Vzidoita 6ket, majd bocsa—
natkérésre szélftotta fel a kanonokokat. A megbocsatzist is megigérte, de figyelmeztette (Sket, hogy Vonjzik ki
magukat Rogacs kanonok hatasa alél. A level fréi e16sz6r a Mikes piispék altal felhozott vadak alél szeretnék
tisztazni magukat. Véleményiik szerint egyik dekrétumban sem Volt tiszteletlenség. AZ els6ben felhivtak a
kanonokra hivatkozva a figyelmet az alapok pénzeinek megtéritésére, a masodikban pedig a kaptalan azokat
a tényeket Vilagitotta meg, amelyek niegakadalyoztzik, hogy a szanalasi tervet elfogadjak. Kéztiik megeml1’-
tik, hogy a piispék — egyefi) tartozasain kiviil — a kegyes alapoknak tébb, mint 70 000 P—Vel tartozik, amely
ésszeget sajat hasznalataba Vett. Véleményiik szerint, ha a kziptalan altal eimondott tényeket és érveket a pus-
pék hamisnak tartotta, akkor a kaptalan ellen hamis Vadaskodzisért pert kellett Volna indftania. A négy l<:an0—
nok kéziil, akik bocsanatot kértek, egy a hatzirozatok meghozatalakor meg nem is volt kanonok, egy pedig
beteg és lélekben is gyenge. Rogacs kanonok ezen feliil sérelmezi és igazsagtalannak tartja a nyilvanos meg-
feddését. Feltarja, hogy I7 évig a piispék bizalmasa Volt, k1'il'c')nb6z6 tisztségekben szolgalta. A nézeteltéréseket
a piispéjknek a pénzekkel t('5rtén6 visszaélése okozta, ugyanis ex ofi‘z'cz'0 az egyhazi jogot kellett megvédenie. A
két kanonok szintén utal Mikes piispéknek a Szombathelyi Egyhazmegyei Takaréknal fennallé adéssagara, s

arra, hogy a korabban emlitett egyhazi javak megtéritésére meg mindig nem keriilt sor.
(ASV Arch. Nunz. in Ungheria, busta 45, fasc. 1/9, fol. 1777-1782) — dact_yl0g7:)

Excellentissime ac Reverendissime Domine Archiepiscope,
Nuntie Apostolicei

In recursu nostro Excellentiae Vestrae die 16 Decembris I933 oblato expo-
suimus dissensum inter Ordinarium Sabariensem et capitulum, eiusque tum cau-
sas, tum tristes sequelas. In negotio hoe nuper tale quid evenit, propter quod denuo
ad Excellentiam Vestram humillime recurrere et Sedem Apostolicam pro remedio
supplicibus Verbis orare cogimur.

Excellentissimus Episcopus etenim die 9 Martii a.c. membra capituli ad se
accersivit et declaravit, relationem i11ter Ordinarium et capitulum esse ,,int0le—
rabilem, scandalosam, administrationem dioeceseos aggravantem et animos singu-
lorum canonicorum perturbantem.” Ad quae mala tollenda tale adhibuit medium,
quod aptum est, totam causam a recto tramite avertere, mala augere et jura capituli
perclitare. Episcopus, quin abusus tolleret, propter duo decreta capitularia, unani-
miter Iata, capitulum de irreverentia accusavit et — exclusa omni defensione —
singulos canonicos provocavit, ut veniam peterent. Quatuor canonici ita provocati
Veniam petierunt, quibus Ordinarius Veniam promisit, at simul Voluit eos memo-
res esse: ,,in decretis Capitularibus ferendis opinioni canonici Rogacs ne indulgeant
et ejus influxui se subducant, quia iste a duobus annis contra Episcopum machi-
natur et nunquam se errasse agnovit, canonicus Honti vero eius influxui subest.”

Contra hanc Excellentissimi Episcopi agendi rationem sequentes animadVer—
siones humillime exponimus.

1. In duobus capituli decretis, unum ante annum Iatis et per Excellentissimum
Episcopum nunc memoratis, nulla erga Episcopum irreverentia, nec in tenore, nec
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in substantia invenitur. Nam in primo decreto — respectivos canones allegando —
capitulum, ratione reddenda oneratum, maxima cum devotione litteris Episcopum
adiit, ut sumrnas pecuniarias, in finem alienurn versas, restitueret, ne capitulum
rem ad S. Sedem Apostolicam deferre cogeretur. Jus Sedem Apostolicam adeundi
cuivis fideliurn competit, quin irreverentiam incurrat, praesertirn tunc, si alia
media desint. — In altero decreto, quod refertur ad sic dictani ,,sanationem rerun1
temporalium” Espiscopi, capitulum nihil aliud egit, nisi suam mentem mani-
festavit in negotio, in quo iuxta Ieges ecclesiasticas particulares Hungaricas ex
officio mentem suam aperire tenebatur. Capitulum ibi facta et argumenta expo-
suit, quibus prohibebatur consensum dare, ut debita personalia Episcopi ad benefi-
cium episcopale devolverentur. Utique capitulum hic etiam de gestione bonorum
Episcopi mentem suam manifestavit, imo ex scriptis respectivis statuit, aliam in-
super pecuniam, circa 70 ooo P Valoris piarum collectionum abusive per Epis-
copum ad prorium usum conversam esse, porro aliqua documenta, in questione
sanationis per Episcopum exhibita, esse falsa. Haec omnia tamen ipsa rei natura
securn ferenat et opinionis manifestatio ac factoruni enumeratio non ex irreve-
rentia, sed ex tristi officio effluxit.

2. Excellentissimus Episcopus absque exactiori deterrninatione sirnpliciter decla-
ravit, irreverentiam commissam esse, nec canonicis perrnisit, ut defensionem Vel
exceptionem exponant, sed postulavit, ut respondeant: an Velint Veniam petere,
necne. — Quoad hanc agendi rationem animadvertimus, eam canonibus CJC re-
pugnare, narn ,,nen1o judex in propria causa”. Si Excellentissimus Episcopus facta et
argumenta, a capitulo prolata, falsa esse persuasus est, contra capitulum propter
calumniam processum instituere debuit. Hoc autem non fecit, nec Veritatem fac-
torum aut argumentorum ullo Verbo impugnavit.

3. Dato, sed non concesso, quod capitulum irreverentiae sons esset, modus
reparandi foret, ut capitulum qua persona moralis collegialis per actum capitularern
parti Ieasae satisfaceret. Consultationes capituli enim sunt clausae, et Vota singu-
lorum canonicorum quoad extra secreta esse debent. Pro actibus capitularibus plane
unanimis totum capitulum est responsabile, non Vero singuli canonici. Agendi ratio
Excellentissimi Episcopi periclitat libertatem actuum capitularium pro futuro, quia
characterem terroris et Vexationis praesefert, dun1 loco collegii singuli canonici quasi
in jus Vocantur. Propter ejusmodi investigationem membra capituli n1enten1 suarn
sincere aperire detrectabunt et declarationem evitabunt, quod bono communi quo-
que damnum afferet, praesertim in pendente adhuc sic dicta sanatione rerurn
temporalium Episcopi, eo magis, quia capitulum sex tantum membris constat, et
ideo juxta 111‘. 8. statutorum capituli, in causis difficilioribus etiam Vota absentium
sunt expetenda.

4. Quod Vero Veniae petitionem attinet, salva omni reverentia, haec notamus.
Quatuor canonici provocati Veniam quide.m petierunt, sed sub conditione: si reus
essern irreverentiae, ergo irreverentiae nec ipsi conscii erant. Ceterum unus ex illis
in decretis supradictis nullam habuit partem, nondum enim erat canonicus, pro-
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inde nec irreverentiae reus, alter ver0 aegrotus et spiritu ade0 debilis, ut essentiam
causae prorsus ignoret. Nos infrascripti canonici Veniarn non petivimus, quia
conscientia nostra n0s de nulla irreverentia accusat, et ne, arnbigua interpre-
tatione, cum Veniae petitione etiam actus Iegitimos revocasse Videamur. Si autem
propter irreverentiam legitime damnabirnur, ad legalern satisfactionem t0t0 c0rde
parati surnus.

5. Excellentissimus Episcopus can0nic0 Rogacs publice coram capitulo notam
excitatoris inussit. Hanc notam canonicus sibi injuriosam censet et reparari petit,
nam contra Episcopum neminem excitavit, sed fecit, quod membro capituli ex lege
incubuit, Conscientia dictante mentem in duobus decretis ferendis capitulo aperuit
atque acta et argurnenta pr0p0suit. Canonicus nominatim reprehensus nullam
unquam habuit causam c0ntra Episcopum machinandi, e0 minus, quia 17 annis
intimus Episcopi familiaris, eius secretarius et cancellarius, deinde 4 annis provi-
carius generalis erat, causas Episcopi gravissimas in rebus adversis iteratim defen-
dens. Dissensionis nulla alia causa est, nisi abusus Episcopi in rebus pecuniariis, in
quibus canonicus ex officio jura ecclesiastica defendere debuit. C01lisi0 revera
duobus ante annis incepit. Canonicus Rogacs etenim una cum can0nic0 Boda — qui
item per 17 annos erat devotissimus Episcopi familiaris et Vicarius generalis, sed
interim propter cordis c0mm0ti0nem ex hac dissensione ortam mortuus — erant
membra directorii cassae parsimonialis dioecesanae. In h0c munere optatis injustis
Episcopi se 0pp0nere cogebantur. Episcopus enim, qui est supremus inspector
hujus insituti, de ann0 in annum rnajores sumrnas sibi n1utu0 dandas p0stulaVit.
Debitum ejus sensim in summam 160,000 P crevit, et Episcopus nihilominus
institit, ut novae summae ei mutuarentur, respective ut debitum totum ei, utp0te
solvere impari, condonaretur. Ne t0tum institutum parsimoniale periclitaretur et
summae ecclesiasticae detrimentum caperent, directorium Episcopi p0stulati0—
nern denegavit, canonici Ver0 supradicti insimul litteris ad Episcopum directis
declararunt, magis De0 quam hominibus obediendum.

6. Ceterum per Veniae petitionem essentia causae c0ntr0Versae non est exha-
usta. Dissensionis et scandali causa minime est remota, narn damna b0n0rum
ecclesiasticorurn, quae in recursu n0st1‘0 16 Decembris exposuimus, nondum sunt
restituita. Ide0 per Excellentiam Vestram humillime rogamus, ut Sede Apostolica
ad majora scandala evitanda totam causam cognoscere et definire ac etiam de
irreverentia nobis imputata judicare clementissime dignetur.

In reliquo manus sacratas Excellentiae Vestrae osculantes humillirno cum
Venerationis affectu persistimus

Excellentiae Vestrae
deV0ti in Christo famuli [mp]

Franciscus Rogacs
Adalbertus Honti

Canonici ecclesiae Sabariensis
Sabariae, die 24 Martii, 1934.
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Vmfi/«Zn, I935. jzlnius I5.
Eugenio Pacelli Angelo Rotm mmcius/Joz

A Konzisztorialis Kongregacié Vizsgalata az egyhazi javak kezelésér6l a szombathelyi egyhazmegyé—
ben kedVez6tleniil végzfidiitt Mikes Janos piispok szzimara, aki a Kongregacio figyelmeztetését, hogy
torlessze adossagait sajat Vagyonabol, nem Vette figyelembe, s folytatta a piispoki menza javainak Ve-
szélyeztetését. Mar attél is tartani lehet, hogy a nép és a papszig el6tt erkolcsi tekintélye megingott.
Ezért arra kéri Eugenio Pacelli biboros allamtitkar a nunciust a Szentatya megbizzisabol, hogy tapinta—

tosan kozolje Mikes piispokkel: n1ondjon le az egyhazmegye lelki iranyitasarél.
(ASV Arch. Nunz. in Ungheria, busta 4.8, fasc. 1/8, fol. 1057'?) — daczj/l0g7c)“7

No. 1862/35DAL VATICANO, 15 Giugno 1935
DA CITARSI NELLA RISPOSTA

Eccellenza Reverendissima
L’Eccellenza Vostra ReV.ma sa certamente che l’inchiesta condotta dall’E.mo

Sig, Cardinale Seredi, per ordine della Sacra Congregazione Consistoriale, sullo
stato dell’an1n1inistrazione della diocesi di Sabaria, e riuscita del tutto sfavorevole a
Monsignor Mikes, Vescovo della detta Diocesi.

Ora la prelodata S. Congregazione avverte questo Sacro Dicastero che il detto
Prelato, lungi dall’ ottemperare alla ,,monitio” che gli e stata fatta di sistemare i
suoi debiti con i propri beni personali, continua, in pieno disaccordo col suo
Capitolo, a compromettere gravemente i beni della Mensa Episcopale. Cio fa
seriamente temere per la sicurezza delle fondazioni e delle Collette che Venissero
affidate a detto Monsignore e da l’impressione che la di lui situazione morale sia or-
mai del tutto scossa di fronte al Clero e al popolo.

Pertanto, dopo tali gravi constatazioni, prima che lo stato delle cose divenga
irrimediabile, per Venerato incarico del Santo Padre, sono a pregare l’Eccellenza
Vostra di Voler chiamare a se Mons. Mikes e invitarlo, col suo ben noto tatto e
dilecatezza, a presentare alla Santa Sede le dimissioni dal governo spirituale della
diocesi di Sabaria. Tale consiglio, benché dato d’auorita, non dovrebbe non essere
accolto Volentieri dal detto Monsignore, giacché, com’Ella scriveva nel Suo Rap-
porto N. 7574 del 20 Dicembre, Mons. Mikes ha fatto Capire ,,che non sarebbe
alieno dal ritirarsi dalla diocesi”.

Profitto Volentieri dell’incontro per raffermarmi con sensi di distinta e sincera
stima

di V. Eccellenza ReV.ma
Aff.rno per serVirLa

[mp]
E. Card. Pacelli

227 Az Allamtitkarsag fejléces papfrjan.
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4.
Esztergom, I935. december I.

S67/édi fusztinzkin Eugenio Pozcellibez
Serédijusztinian Mikes piispok lemondésénak részleteivel kapcsolatban fogalinaz meg észrevételeket
a Rendkiviili Egyheizi Ugyek Szent Kongregacioja biboros prefektusa szamra. El6szor is, hogy a le-
Inondast I 936. januar I-V€l hozzak nyilvanossagra, amely egyben megkonnyiti a piispoki menza jaVai—
nak megosztasat. A tényt Mikes csak december utolsé napjaiban, példaul december 30—an kozolje a
kormannyal, mintegy udvariassagi gesztusként. A lemondassal parhuzarnosan Gr(’)'sz Jozsefet neVez—
zék ki apostoli adminisztratornak, aki orthosiai cfmzetes piispok, csak 48 éves, az egyh2izkorn12’1nyzas-
ban jartas és ismeri a szombathelyi egyhazmegyét. Kinevezését — szintén udvariassagbél — Serédi
Jusztinian kozli a kormannyal és nem a nuncius. Kaptalani Vikarius rnegvalasztasa, tekintve a kanon0—
kok alacsony szamat, azt hogy ketten kozfiluk oregek és betegek, Valamint Mikes piispokkel a konflik—
tusukat, nem lett Volna konnyen kivitelezhetfi, ezért is van Serédi az apostoli adminisztratorral torté-
n6 Inegoldas mellett. Tekintve, hogy Gr6sz Jozsef gy6ri kanonok, onnan Van jovedelme, fgy a Inenza
osszes jovedelme az adéssagok rendezésére fordithaté. A nunciusnak ezzel kapcsolatban a In. kir. Val-
l2is- és kozoktateisugyi rninisztériummal tzirgyalasokat kell kezdeni, hogy az interkalziris jovedelem ne
a Vallasalapba keruljon, hanem a menza adésseigainak torlesztésére forditszik. Amig ezek ki nem lesz-
nek egyenlitve, megyéspiispok kinevezésére nem kerfilhet sor. Mikes piispok is csak akkor kap érseki

cimet, ha rendezi adossagait.
(ASV Arch. Nunz. in Ungheria, busta 4.8, fasc. 1/8, fol. 1171/‘-1182; — dczczfj/[0g7:)“8

9435/H229
STRIGONIA, 1 Dicembre I935

E.mo e R.n1o Signor Mio Oss.mo
1. L’accettazione della rinuncia di Monsignor Mikes Venga pubblicata per il 10

Gennaio 1936, poiché allora diventa piu facile anche la divisione delle entrate della
mensa di Sabaria.

2. Venga permesso a Monsignor Mikes che negli ultimi giorni di questo anno
(p.e. ai 3o Dicernbre) egli per cortesia possa avvisare il Reg. Governo Ungherese
della sua rinuncia.

3. Contemporaneamente con la pubblicazione dell’accettazione della rinuncia di
Monsignor Mikes Venga nominato Amministratore Apostolico del territorio della
Diocesi di Sabaria in Ungheria S.E. Monsignor Giuseppe Grosz, Vescovo Tit. di
Ortosia in Fenicia, Ausiliare e Vicario Generale del Vescovo di Giavarino. Mon-
signor Grosz ha 48 anni di eta; egli e molto pratico nell’an1ministrazione eccle-
siastica; conosce la Diocesi di Sabaria; a da Vescovo Ausiliare non e necessario all’at—
tuale Vescovo di Giavarino, poiché anche questo e giovane ancora. Per evitare poi
qualunque precedente, la nomina gia fatta dell’Amn1inistratore Apostolico per
cortesia potrei comunicare io stesso (e non gia il Nunzio Apostolico di Budapest) al
Reg. Governo di Ungheria. Vorrei rilevare che al mio umile parere a Sabaria

228 Giuseppe Pizzardo I 935. december I7—én kelt, Angelo Rotta nunciusnak kuldott levelének mel-
léklete.

229 Fekete tollal, a lap tetején.
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Converrebbe piuttosto la nomina d’un Amministratore Apostolico, anziché 1’ele-
zione d’un Vieario Capitolare perché questa a Cagione del piccolo numero dei
Canonici (di Cui due sono VeCChi ed ammalati) e del loro Conflitto Co1VesCoVo Mi-
kes sarebbe quasi impossibile.

4. Monsignor Grosz, essendo Canonico di Giavarino, ha la sua Congrua quindi
tutte le entrate della rnensa di Sabaria sede Vacante potrebbero servire per saidare i
debiti Che passeranno sulla mensa, Come fu detto pin sopra. Al pi1‘1 si potrebbe
levare di queste entrate una ricompensa all’Amministratore Apostolico per le sue
spese a mano.

5. Sarebbe pero necessario Che l’ECCe1entissimo Nunzio Apostolico di Budapest
per trarnite del Reg. Ministero degli Esteri facesse 1e pratiche necessarie presso il
Reg. Ministro dei Culti e P.I. Ungherese perché 1e entrate della Mensa di Sabaria
sede Vacante non debbano passare al Fondo Culto ma servano per pagare i debiti
della rnensa, secondo Che fu detto poCh’innanzi.

6. La nomina poi del futuro Vescovo di Sabaria bisognerebbe differire finché
questi debiti (poiché altri non Ci sono) della mensa non saranno saldati, purehé
allora 1e entrate nette della stessa siano sufficienti per la Congrua d’un Vescovo.

7. Siccome Monsignor Mikes Contrariarnente alla sua prornessa non ha sis-
temato i propri debiti, egli dopo la pubblicazione de1l’aCCettazione della sua ri-
nuncia non Venga promosso Arcivescovo Titolare, finché realmente non avril
pagato i debiti Che gli resteranno dopoché il Reg. Ministero dei Culti e P. J. avré
apprezzato gli investirnenti fatti da lui e fissato i suoi diritti Contro la mensa a nor-
ma di quello Che fu detto sopra.

F“: Giustiniano Card. Serédi
Principe Primate di Ungheria,
Arcivescovo di Strigonia23°

TOTH KRISZTINA

23° A fontosabb roviditések feloldzisaz ‘E.m0’: E7m'7zemfi5sz°m0,' ‘R.m0/at’: Reve'rendi5si77¢0/ct; ‘0ss.m0’:
Osserwmdissimo; ‘V’: Wstm; ‘Afifmo’: /1fi”ettzwsi.vsim0,' ‘S. Sanctz'z‘czz‘i.v’.' Suzie Scmczfimtis; ‘Cj’C’: C07/‘pus Iuris
Camom°cz'; F0: Fmtello.





MIKL()S¥ ISTVAN HAJD/UDOROGI
PUSPOK UTODLASA

AZ 1912—ben alapitott hajdfldorogi egyhzizmegye elsé’ piispéke, Miklésy Istvzin
1937. oktéber 29-én nyolcvanéves korziban hunyt el. Utédjénak kiveilaszteisa ko-
moly feladat elé eillitotta a Szentszéket, mivel a hajdfidorogi egyhzizmegye i’1gyei—
tekintettel alapitéseinalc nem szokveinyos lcbriilményeire — mindig kiilénleges fi-
gyelmet igényeltek és kaptak a rémai dikasztériumokban.

Tanulményunkban els0's01‘ba11 a budapesti nunciatlira irataira tzimaszkodva azt
a folyamatot kivénjuk bemutatni, mely a piispék halékinak beje1entését61az utéd,
Dudés Miklés bazilita szerzetes kivzilasztésziig tartottf

Mie16tt azonban elkezdenénk az események bemutatziszit, sziikségesnek tartjuk r0-
Viden éttekinteni a hajdfidorogi egyhézmegye megalapitésénalq kériilményeit, illetve
Miklésy piispék huszonnégy évig tarté szolgzilaténak f6bb je1le1nz6it, Inert azok 011-
magukban is magyarzizatot adnak az utéd kivailasztziszinak sajzitos szempontjairaf

A hajdfidorogi egyhézmegye megalapitésa egy h0ssz1’1, s111y0s kudarcokkal ter-
helt — a gérégkatolikus narrativeiban keilveiria-fitként ap0sztr0f2’1lt3 - folyamat Végé-
re tett pontot. A magyar anyanyelvfi és identitésfi gérégkatolikusok a 18. szézad Vé-
gét6l l<ezd6d6en térekedtek arra, hogy szertartélsaikban a magyar nyelv egyre
nagyobb teret nyerjen.4 A nyelvfijitzis mozgalma és 21 reformkor liikteté’ légkére
ugyan komoly bzitoritaist jelentett a magyar gérégkatolikusok térekvéseinek, az
egyheizi hatéseigok azonban éppen e11enkez0’leg, a magyar nyelv Iiturgikus hasz11éla—
teinak Visszaszoritésa érdekében hoztak intézkedéseket. AZ észlziv liturgikus nyelvfi

' Rétnai kutatésaimat az OTKA K-85 590. sz. kutatési piilyézata tzirnogatta.
2 Az egyhézmegye térténetének leglijabb feldolgozésaz VEGHSE6 TAMAs—TERD1K SZILVESZTER,

,, . . .minden ummat mzir elé'1"e lcittzld”. Gb°rb;gr/ezttolikuso/6 Mclgym/07/szzigon, Strasbourg 2012. Miklésy piisptik
koréhoz: JANKA GY6RGY, Mi/eléqv Istwin piispiik (1913-1937) 0 /eomlveli g(')7'i)g /eoztoli/eus mjté tii/erében, Kitar-
tzisban 21 sikerl Miklésy Istvzin 1857-1937 (szerk. Damjanovics Jézsef), Szitoraljafi jhely 2008.

3 A kifejezés Szabé ]en6t0’l (1843-1921), a G0r0g Szertartzisfi Katolikus Magyarok Orszaigos Bizottszigeinak
eln0két0'1 szérmazik: SZABO JEN6, A g57“bg—kdt/70lz'k'us 77zr1g)/017/‘sag utolsé /€zilvzi7*z'zz—z22,f/kl 1896-1912, Budapest 1913.

4 Az e150’ 1it’urgia—f0rdités0kh0z: NYIRAN JANO S, AZ e116’ nzagyar nyelvzi lz'tm"gzZzfiJ7"ditcZs Lupess Iytwin 1814-65
/€ézi~mtciZ7mz, Nyiregyhéza 2011; IVANCSO ISTVAN, Lit/aurgzkt. K7/‘ucm_vMmun/ccics 7mg)/ei/em/107/10/6 1793-17474
/eésziilt mun/m'jzz, Nyiregyhéza 2003; U6 (szerk.), Litm"g17eus im)7€ségz?m/e II. A K1/ucszzy—féle liturgiolfin/'ditzisfak—
szimiléje /ezkzdpiscim/e all/mhmibél 20 03. 0kt6Z7e'r 30 -5272 rendezett szi77¢pozi0n amyagpz, Nyiregyhéza 2003.
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munkacsi és eperjesi egyhazmegyék piispokei tobbnyire szimpatizaltak a magyar li-
turgikus rnozgalommal, de a hivatalos egyhazi rendelkezésekhez igazodni kénysze-
riiltek. A roman liturgikus nyelvfi egyhazmegyék f6paszt0rai ezzel szemben nem
toleraltak magyar ajkfi hiveik kéréseit, és hatarozottan a magyar nyelv liturgikus al-
kalrnazasa ellen foglaltak zillast. A rnagyarorszagi latin szertartasfi fels6kle’rus gon-
dolkodasat ebben a kérdésben a precedenstfil Valo félelem hatarozta meg. A piispoki
kar tagjai realisnak tartottak azt a Veszélyt, hogy a rnagyar nyelv liturgikus alkalma—
zasanak engedélyezése a gorogkatolikusok szamara arra fogja batoritani a romai ka-
tolikusokat, hogy a latin rovasara 6k is az anyanyelv liturgikus hasznalatzinak beve-
zetését k0veteljék.5 A Szentszék ugyanezen félelmek alapjan adta ki 21 magyar nyelv
liturgikus alkalrnazasara Vonatkozé rendkiviil szigorfi tiltasait.5

A magyar gorogkatolikusok a 19. szazad kozepétéil kezdve kérték a kormanyza-
tot arra, hogy szamukra kiilon egyhazkormanyzati egységet allitson fel. Hosszfi
id6n at ugyanis abban a tévhitben éltek, hogy a liturgikus nyelv megvaltoztatasa a
megyéspiispok jogai kozé tartozik, és ezért elegend6, ha sajat egyhazmegyét kap-
nak. Szemiik el6tt a roman egyhazmegyék példaja lebegett, melyekben — senki al-
tal nem kifogasolva — egy, az egyhazi hagyomany altal szent nyelvnek el nem is-
mert népnyelvet hasznaltak. A kormanyok ugyan tobbnyire tamogattak a magyar
gorogkatolikusok t6rekVe’seit, de az egyhazrnegye felallitasanak kérdését a magyar
nyelv liturgikus hasznalatanak engedélyezését6l tették f1'igg6Vé.

A magyar gorogkatolikusok 1900. évi romai zarandoklata meggy6zte a Szentszé-
ket arrol, hogy a hatékony roman propaganda ellenére egy ténylegesen létezo’ ko-
zosség Valés igényeiréil Van szo. A 20. szazad els6 évtizedére a szentszéki allaspont
azonban nem médosult a magyar liturgikus nyelv alkalmazasanak ke’rdésében,7 s6t a
Vatikanban a felallitando onallo egyhazmegye legf6bb feladatanak is az egyre terje-
do’ abfizus felszamolasat tekintették. A hajdfidorogi egyhazmegye 1912—ben tortént
felallitasa tehat némileg felemas helyzetet teremtett: a niagyar gorogkatolikusok
rnegkaptak az onallé egyh2izmegyét,8 de a Clam'stz'ficleles Gmeci kezdetfi alapito bul-

5 Farkas Lajos, a hajdfidorogi Inozgalom vezéregyénisége mfi vébenigy idézi fel Lipovniczky Istvan
C. piispok, a Vallas— és kozoktatasi minisztérium tanacsosanak szavait: ,,Mert hat ki all jot arrol, hogy
ha ma nekiink megengedik a magyar nyelvfi isteni tiszteletet, holnap nem a komaromi magyar ajkli la-
tin szertartasfiak f0gj2ik—e épen azt kovetelni? Mar pedig ez teljesfthetetlen.” FARKAS LAJOS, Egy nem-
zeti kiizdelem trfrténete, Budapest 189 6.

6 A Vonatkozé iratanyag a Rendkiviili Egyhazi Ugyek Szent Kongregaciéjzinak levéltarabanz Archivio
Segreto Vaticano, AA.EE.S.S., Austria—Ungheria anno 1896-1899, pos. 800, fasc. 346; fasc. 348-350 és
fasc. 394..

7 Ugyanakkor a Szentszék altal szakértfiként felkért tudés jezsuita, Nikolaus Nilles és Emidio Taliani
bécsi nuncius inkabb a kialakult nyelvhasznalati gyakorlat hallgatolagos tfirését javasoltak: VEGHSE6
TAMAS, N2'/eolaus Nilles 6'5 /1 mag)/117" giJ'7«'i)g /mtali/em litzzrgi/1 iigve, Symbolae. Ways of Greek Catholic
heritage research. Papers of the conference held on the 100 anniversary of the death of Nikolaus
Nilles (Collectanea Athanasiana 1/3; ed. by Tamas Véghseé’), Nyiregyhaza 2010, 91-100.

8 A Szentszék a hajdfidorogi egyhazmegyébe 162 parokiat osztott be. Ezek koziil I az esztergomi, 8 az
eperjesi, 70 a munkacsi, 4. a szamosfijvari, 44 a nagyvaradi és 35 a fogarasi egyhazinegyéhez tartozott.
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1a9 egyértelmfien leszégezi, hogy az 1’1j egyhazmegye hivatalos Iiturgikus nyelve az
6g('5r('5g,‘° a magyar nyelv engedélyezésére pedig soha nem keriilhet sor.

Ahogyan a hajdfidorogi egyhazmegye felallftasanak kézvetlen elfizményei 1(6-
zétt egészen profan okokat talalunk,” figy az alapitas ellen iranyulé roman fellépés
mozgatérugéi is messze allnak a tisztan egyhzizi motivziciéktél. A roman piisp6—
kék, a Roman Nemzeti Part képVise16i és a roman nyelvfi sajté a magyar allam el-
Ieniik iranyulé tamadésanak tekintették a hajdfidorogi egyhazmegye felallitasat,
és azt az egyébként is egyre siilyosbodé r0ma'1n—magyar ellentét sz6Vegk('5rnyezeté-
be ernelték. A helyzet tragikumat jél érzékelteti az els6 hajdfidorogi piispék ellen
1914 februarjaban elkévetett bombamerénylet,” melynek szalai roman e1k6Vet6—
kén at az orosz titkosszolgalathoz Vezettek. Az 1’1j egyhzizmegye sorseinak tovzibbi
alakulasa tehat a liturgikus nyelv kérdése miatt egyhazi, a nemzetiségi fesz1'iltsé—
gek miatt pedig politikai szempontbél is nagyobb figyelmet igényelt.

FerencJézsef kiraly 1913. ziprilis 21-én nevezte ki a hajdfidorogi egyhaizmegye fij
piispékét Miklésy Istvan (1857-1937) satoraljafijhelyi parékus, zempléni f6esperes
személyében. Miklésy piispéjk az egyhazmegye szervezését az ideiglenes debreceni
székhelyr61 kezdte el. A2 1914. februari bombamerénylet utan a székhely atkeriilt
Nyiregyhazara, ahol az egyhazmegyei kézpont ,,atme11eti1eg” egy bérhzizban ke-
riilt kiépitésre. AZ, hogy a piispéki székhely napjainkban is — tehat szaz évvel az
alapitas utan — meg mindig ugyanabban az épiiletben talalhaté, jél jelképezi azt a
hatalmas hétréiiyt, amivel a hajdlidorogi egyhazmegye indult, s ami Miklésy p1'is-
pijk mfikédését is alapVet6en hatzirozta meg. A Szentszékkel folytatott térgyalasok
soran ugyanis a magyar kormeiny kételezettséget Vallalt: iigy gondoskodik teljes
kérfien az iij egyhazmegye javadalmazasarél, hogy az anyaegyhzizmegyéket anyagi
veszteség nem éri. Ennek a nemzetiségek érzékenységét figyelembe vevé’ v2illalas-
nak nyilvanvalé belpolitikai inditékai Voltak. Tehat az egyhazmegye anyagi a1ap—

Az Iij egyhzizmegyéhez az 1910. évi népszamlalasi adatok alapjan 215 680 hiV6 keriilt. Kéziiliik 183 757
magyar, 26 823 ronian, 1623 szlovak, 968 rutén és 2509 egyéb anyanyelvfi Volt. A gérégkatolikus ma-
gyarok 40%—a, Vagyis 120 747 lélek, nem keriilt a hajdfidorogi egyhazmegyébe: kétharmaduk szleiv,
egyharmaduk pedig roman piispéjlcségek joghatésaga alatt maradt. Mivel a fogarasi egyhazmegyét61
atcsatolt székelyféldi egyhézkézségek a. kéizponttél igen messze Voltak, a papa engedélyezte, hogy a
hajdfidorogi piispék azokat ldilhelynijk segitségével kormanyozza.

9 A bulla eredetije ma is a Vatikani Titkos Levéltarban talalhaté: ASV Archivio della Nunziatura
Apostolica in Vienna, 766, fasc. 9, fol. 4.6172.

1° Az égérég nyelvet Vaszary K0103 hercegprimas javasolta az fij egyhazmegye liturgikus nyelve-
ként. Bar 21 magyar gérégkatolikusok szziinara ugyanligy ismeretlen volt, Inint a roman és az észlav, hi-
Vatalossa tételével el Iehetett keriilni a magyarositas Vadjat.

H Ferenc Jézsef a Véderétérvény parlamenti szavazésa el6tt a nemzeti figynek tekintett magyar
gérégkatolikus piispékség niegalapitasaval kivanta elnyerni a politikai partok tamogatasat. Ezt a poli-
tikai motivaciét a magyar kormziny a. Szentszékkel folytatott tzirgyalasok soran sem rejtette Véka alé.
V6. Khuen-Hédervary Kéroly rniniszterelnék levele X. Pius papahoz (1911. jfinius 8.): ASV Segreteria
di State, 1913, rubr. 247, fasc. 1, fol. 71/‘-80.

'2 A debreceni bombamerénylet Iegfijabb feldolgozasaz KATKC’) MARTON ARON, Az I9I4-65‘ del77'ece—
m’ merénylet, Symbolae. VVays of Greek Catholic heritage research, 289-321.
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jainak megteremtése, az egyheizmegyei kézpont kiépitése (pfispéki székhziz, kan0—
noki lakzisok, stb.), a papnevelé’ intézet és a gérégkatolikus tanit6képz6 létesitése
zillami feladat lett Volna. Amikor Miklésy piispék 1914 szeptemberében 2itk6lt6-
zétt Ny1'1‘egyh2iz2’11'a, mzir zajlott 212 6156 viléghziborfl, melynek egyre nyomasztébb
terhei elképzelhetetlenné tették a magyar kormziny Vzillaleisainak teljesitését.

Az 19I8—as héborfis ésszeomlaist kéveté’ zfirzavar azonnal éreztette hatéseit a
hajdfidorogi egyhézmegyében is. A korébban Nagyvéradhoz tartozé egyh2’1zk6zsé—
gek egy része énkényesen kimondta a hajdfidorogi egyhézmegyét61 Valé elszakadé-
sukat. AZ 1919 tavaszzin Nyiregyhzizzit elfoglalé romén csapatok Miklésy piispékét
Debrecenbe hurcoltzik és arra prébzilték kényszeiiteni, hogy énként mondjon le az
egykor Nagyvziradhoz tartozé negyvennégy parékiérél. Mivel az érintett egyh:iz—
kézségek teriilete ténylegesen a romzin hadsereg ellen6rzése alzi keriilt, a Szentszék
azokat hamarosan a nagyvéradi piispélc joghatésziga alzi rende1te.‘3 Néhziny h6nap-
pal kés6bb a Gyulafehérvér-Fogarasi F6egyh2iz1negye is elérte egykori par6l<:i2’1i-
nak Visszas01‘01és2it.14 A trianoni békeszerz6dés kévetkezményeként a hajdfidorogi
egyhaizmegye parékiziinak szeima a felére csékkent. Romeinizihoz 75, Csehsz10V2iki-
éhoz pedig 4 egyhézkézség keriilt. Magyarorszeigon maradt a 82 hajdiidorogi mel-
lett 20 eperjesi és egy munkzicsi par6kia.15

A sfilyos teriileti Veszteségeken t1’1I a magyar gérégkatolikusoknak Viselniiik
kellett tzirsadalmi sfilyuk és megitélésiik létvényos csijkkenésének k6Vetkezmé—
nyeit is. Mfg 212 e156 Vilzigheiborii el6tt Magyarorszég Iakosainak 9,8 szézaléka Volt
gérégkatolikus, ez az areiny 192o—ban 2,2 szzizalékra cséikkent. E2 21 tény, Valamint
az orszég gazdaseigi problémeii énmagukban is komoly akadzilyt jelentettek a l<or-
mény 1912-ben tett Véllalzisainak teljesitése, s kévetkezésképpen a hajdfidorogi
egyhzizmegye fejlfidése e16tt. Ugyanakkor Miklésy piispék személyes korlzitai is
hozz2'1j2i1‘u1tak ahhoz, hogy a géifigkatolikusok nem részesiiltek ,,a katolikus rene-
szénsz” zildzisaibél. Rendithetetlen kireilypeirtisziga és a Horthy Miklés kormzinyzé
személyével kapcsolatos fenntarteisai elszigetelték nem csak a politika Vileigeitél, de
utolsé éveiben piispékteirsaitél is. A piispéki kar tébb tagjeival az 1928—tc’)1 kezd6d6,
a gbrégkatolikusokat rendkiviilkedvez6tlenii1éri11t6 ritusvéltoztatési hullém mi-
att keriilt konfliktusba. Id6s kora és egyre sfilyosbodé betegségei az 1930-215 évek
e1ejét6l kezdve gyakorlatilag inaktivvzi tették, ami az egyhzizmegye életére is ked—
Vez6t1e11 hatzist gyakorolt.

13 ASV Arch. Nunz. Vienna, busta 797, false. 9/3, fol. 388W‘—389U.
14 ASV Arch. Nunz. Vienna, busta 797, fasc. 9/2, fol. 3127-31671.
‘5 Ez utébbiak szémaira XI. Pius peipa feléllitotta 21 Miskolci Apostoli Exarchétust, melynek éiére

a Csehszlovékiébél kiutasitott egykori munkécsi piispék, Papp Ant-al keriilt.
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Amikor Miklésy piispok 1937. oktober 29—én, hajnalban elhunyt, az utod kije—
lolésével kapcsolatos els6dleges szempont az lett, hogy az fij piispok ne csak agilis
legyen, de rendelkezzen mind a politika Vilégziban valé boldoguléshoz, mind pe-
dig 21 latin sze1‘tart2’1s1'1 piispokokkel Valo egytittmfikodéshez sziikséges kompro—
misszumkészséggel is. Az egyhzizmegyében uralkodo zillapotokat jol illusztrzilja 212
a level, mely a budapesti nunciatfiraira Bangha Béla jezsuitén keresztiil jutott el.“‘
A level szerz6je, a debreceni gorogkatolikus egyhzizkozség egy jeles tisztségVisel6je,
msir Miklésy piispok halélénak napjén
zésével felhivja a befolyésos jezsuita pziter figyelmét az egyhézmegyében kialakult
szomorfi helyzetre, Valamint Dudés Miklés és Liki Imre bazilita szerzetesekre,
akikben a felemelkedés zzilogzit lzitta.

Miklésy piispok temetése utzin (melyen egy latin szertartaisfi piispok sem jelent
meg)‘7 Bényay ]en6 nagyprépost Vette zit kziptalani helynokként az egyhzizmegye
Vezetését. Err6l maga a helynok november 4-én értesitette Angelo Rotta nunci-
ust,“ aki két héttel késo’bb megkezdte az utod kivélasztaiszihoz sziikséges inform2i—
ciok bekérését. A nunciatfira levélteireiban november I7-ei keltezéssel Szmrecsainyi
Lajos egri érsekhez irt levél maradt fenn,19 de 212 els6 Veilasz nem t6le, hanem a szo—
ban felkért Czapik Gyulétol érkezett november 2o—2in. A Budapesten él6 kanonok
Véllaszeibanm lcihangsfilyozza, hogy nem a személyes Véleményét toveibbitja, hanem
az ziltala megkérdezett gorogkatolikus papok informzicioit osszegzi. A jelentésében
osszesen nyolc nevet emlit hzirmas tagolzisban, melynek kialakitzisa, illetve az egyes
nevekhez tartozo informziciomennyiség egyfajta rangsorolzist is sejtet. Az els6 rész
két, sorszeimmal is ellétott nevet tartalmaz. Egyes sorszzimmal Sz2’1ntay—Sze’m2’1n
Istvén, a Miskolci Apostoli Exarchzitus helynokénelc neve szerepel, mfg a kettes
sorszzimot Dudzis Miklos bazilita szerzetes kapta. Széntay-Szémén szerepeltetése 21
szoba johet6 jeloltek listzijén némileg meglep6. Szinte biztos, hogy 21 tudos gorog—
katolikus pap neve a nuncius kifejezett érdeklodésére keriilhetett a listéra, s annak
is 212 elejére. Nyilveinvaloan a nuncius els6sorban Sz2i11tay—Szém2’1r1 tudomeinyos
munkeisségzira figyelt fel, s arrol nem Volt tudomzisa, hogy csalédos ember. I/gy a
Czapik-féle listén az elso’ helyen szerepel ugyan (minden bizonnyal a nuncius ér-
deklodésének megfelelfien), de mellette az ,,ux0mtus” jelz6 egyfittal arra is utal,
hogy nem Veheto’ figyelembe az 1'1j hajdfidorogi piispok kivzilasztzisakor.

Sokkal b6ségesebb inform-éciot kozol ezzel szemben a mzisodik sorszzim alatt
szerepl6 Dudeis Miklés bazilita szerzetesréil. Kiemeli meiriapocsi és paraszti sz2’1rma—

16 ASV Archivio della Nunziatura Apostolica in Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 254r—25612.
'7 A nunciatfira is Bényay Jer1o't bizta meg a képviselettelz ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54,

fasc. 2, fol. 251-7:
18 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 25974
19 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 26o7«'v.
2” ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 26xr—2631/: Czapik Gyula kisérolevelére Rotta

nuncius réirta, hogy széban Meszlényi Zoltén esztergomi segédpiispok Véleményét is kikérte. Az ira-
tokban Viszont nem taléljuk meg a l<éso’bb Vértanfi ségot szenvedett piispok Véleményét.
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zését, aminek azért Volt jelent6sége, Inert ezzel egyidejfileg arm is utalhatott, hogy
nem kell a népes papi rokonség esetleges kziros befolyzisétél tartani. Kihangsfi lyozza
alapos teolégiai képzettségét, melyre Rémziban, a Német—Magyar Kollégiumban
tett szert. Az olasz és a német mellett szlziv nyelveken is beszél. Magyar érzelmeit
és hazafias lelkiiletét senki sem vonhatja kétségbe, aminek a politikai kapcs0lat-
rendszer kiépitésében rneghateirozé szerepe Volt. A bazilita rend rnagyarorszzigi
elbljéréjaként bizonyitotta tettrekészségét nem Csak a hajdfidorogi bazilita rendhéz
felépitésével, hanem a bazilita n6Vérek mziriapécsi megtelepitésével is. Szénoki ké-
pességei és e16adékészsége minden szempontbél megfelelfinek tfinnek. Czapik ka-
nonok informétorai a jelélt negativ tulajdonségai kézétt annak autokrata termé—
szetét emelték ki. Ez utébbival kapcsolatban azonban Czapik megjegyzi: tekintve a
magyar gérégkatolikusok egyhézi életének tespedtségét, a jelélt ezen tulajdonsziga
inkébb Vezet6i erény lehet.

A Czapik-féle jelentés harmadik jeléltje, sorszzim nélkiil, de elkiilénitve az el6z6,
s a kévetkezéi csoporttél, Liki Imre Jénos bazilita szerzetes. A Dudzis Mikléstél két
évvel fiatalabb jelélt szintén mziriapécsi szeirmazzisfi volt, s hasonlé alapos teolégiai
képzettséggel rendelkezett. Dudzis Mikléssal szemben az egyheizmegye papsziga e16tt
kevésbé ismert, mivel a rend megbizészibél elséisorban Csehszlovzikiéban teVé1<eny—
kedett. Kiemelkedé’ intellektuélis képességei nagy szerénységgel pzirosultak. Czapik
kanonok megjegyzi, hogy Valéjaiban még nem adatott meg neki a lehetfiség képes—
ségei és tettrekészsége biz0ny1't2iséra.

A jelentés harmadik részében a hajdfidorogi kziptalan 6t tagja — Bzinyay Jené’,
Sereghy Lészlé, Mihalovics Seindor, Bihon Miklés és Melles Viktor — keriil fe1so—
rolzisra. Révid je1lemzés1'ikb6l kitfinilc, hogy egyediil célebsz életzillapotuk miatt
szerepelhetnek a jeléltek kijzijtt. Czapik kanonok ésszegzésként megjegyzi, hogy
az egyhzizmegye papsziga Dudés Miklés kinevezését Vzirja. Néhzinyan Bihon Mik-
lés kanonok esélyeit is jénak Vélik, mivel réla az terjedt el, hogy Serédi hercegpr1’-
més tzimogatészit élvezi. Ez utébbi kinevezése azonban a Miklésy—éra folytatzisét je-
lentené, amit az egyhézmegye megfi jitziszirat<')'rekV6 ,,zeZzmtz"’-k nem szeretnének.

AZ idérendben mrilsodikként megérkezé’ ,,0pinio” Szmrecsényi Lajos egri érsek-
t61 szzirmazik.“ Az egri f6p2iszt0r nem kivzint élni 2122211 21 lehetfiséggel, hogy név
szerinti je161tekr6l nyilatkozzon. Levelét elsfisorban a Miklésy p1'isp6kt6l elsze11—
Vedett sérelrneinek szenteli. Nehezményezte, hogy a latin ritusra éttérni sz2indé-
kozékat a gdrégkatolikus piispék igyekezett Visszatartani, pedig 6 maga minden
esetben teljesen megalapozottnak itélte a kérelmek indokait. Azt sugallja, hogy az
utéd kiveilasztzisakor figyelmet kell szentelni annak, hogy a gérégkatolikus piispék
nagyobb rugalmasségot és kompromisszumkészséget mutasson a latin f6p2iszt0r0k—
kal szemben. A térnafelvetéssel Szmrecsényi érsek a két Vilzighéborfi kézétti k0r-
szak legsfilyosabb gdrégkatolikus probléméjait érinti. A trianoni sokk hateisa alatt

2' ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 2647"—265v. Szmrecszinyi Lajos egri érsek Vé—
leménye. U0. fol. 2667: Rotta kbszéni Szmrecsényinak a jelentést.
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zillé magyar térsadalomban feler6s0d6tt a gérégkatolikusokkal szembeni gyanal<-
Vés és fijjééledt az a gondolkodés, mely szerint ,,megbizhat6” magyar nem lehet bi-
zénci szertartésu. Mivel ennek a hétkéznapi életben is l<0m0ly megnyilvzinulésai
Voltak (az zillamigazgatzisban példéul az alkalmazés, Vagy a munkahelyi el6menetel
is fiiggbtt t6le), az egyéni életstratégisik kialakiteisa sorén nagyon s0k g0r0g—
katolikus jutott arm a déntésre, hogy elhagyja ritusét. A ritusvziltzist megl<0nny1’-
tette az, hogy 1929-t0’l l<ezd6d6en a Keleti Kongregzicié a nunciusok jogkérébe
utalta az ugyet, ami jelent6s Véltozés Volt a korzibbi gyakorlathoz képest.“ A buda-
pesti nunciat1'11'a iratai kézétt 212 1930-215 évekb6l Vaskos dossziékat talzilunk 1'itus—
Véltoztatési kérelmekkel, melyek jelent6s része hézasszigkétéshez f1'iz6dik. Ezek-
ben az esetekben a gérégkatolikus fél jellemz0’en azzal indokolja ritusveiltozateisi
kérelmét, hogy anélkiil jévendfibelijének csalzidja egészen egyszerfien nem fogadja
be. Miklésy piispék igyekezett megfélcezni a ritusvéltoztatési hullémot, de préb2il-
kozésaival Valéjziban csak a latin f6p2iszt0r0l< ellenszenvét tudta kivéltani.

Miklésy piispék halzila utén — a budapesti nuncius lépéseivel egyidejfileg — ter-
mészetesen a magyar kormziny is lépéseket tett. A szentszéki magyar kijvetség mzir
november 6—én francia nyelvu’ jegyzéket juttatott el 21 Vatikeini Allamtitkzirseigra,
melyben azt kéri, hogy az uj hajdudorogi p1'isp0l<: kivzilasztzisa sorén a Szentszék ne
hozzon dijntést és ne tegyen igéretet senkinek se mindaddig, mig a kérdést a ma-
gyar kormzinnyal meg nem t2i1‘gyalta.23 Az Allamtitkzirszigrél Giuseppe Pizzardo
érsek megkiildte a jegyzéket Rotta nunciusnak, mellékelt levelében pedig idézi a
Keleti Kongregécié titkzirzinak, Eugene Tisserant biborosnak a Véleményét is.24
Pizzardo érsek arra utasitotta a nunciust, hogy tudja meg: milyen kiiléjnleges elVé—
rzisai lehetnek a magyar lcorménynalc ebben a kérdésben. Kiilénésnelz Vélte a jegy-
zéknek azt a mondatét, mely a magyar kormziny aktiv részvételére utal az utéd ki-
vzilasztziszinak folyamatziban. Kérte 21 nunciust ennek tisztzizziszira.

Tisserant bib0r0s a hajdudorogi egyheizmegye helyzetét rendkiviil l<é11yesnel<
tartotta és kifejezte abbéli félelmét, hogy a nemkiveinatos politikai természetfi be-
aVatl<0z2is0l< az uj piispék kiveilaszteiseinak folyamatziba jele11t6s keirokat okozhatnak.
A Keleti Kongregécié titkzira november 22—é11 maga is levelet irt Rotta nunciusnal<,25
melyben konkrét javaslatokkal is él az uj hajdudorogi piispiikkel kapcsolatban.
Tisserant b1'b0r0s szerint Miklésy piispéjk utédjaként széba jijhet Takzics Bazilp1'is-
p0l< is, aki az Egyesiilt Allamokban élé’ rutén gérégkatolikusok f6pészt0ra Volt.
Jelzi a nunciusnak, hogy Shvoy Lajos székesfehérvairi pi'1sp0l< jél ismeri a jel0ltet.2“

22 Addig Réinziba kellett felterjeszteni a kérelmeket. A rendelkezést 1940—ben vontzik Vissza. SzLA—
VIK ANTAL, Sajaizjogzl egg//yaizmgsaig. N0r7mzfej16’de’s és aktmilis /eérdése/e, Budapest 2006, 171-172.

23 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 2691: A jegyzékben a kévet Miklésy p1'isp0-
k0t Miskolczynak nevezi.

24 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, f0l. 267//«'72.
25 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 268772.
26 A nuncius december I3—:in ki is kiildte Shvoy piispéknek az inforrnéciékérfi levelet. ASV Arch.

Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2. fol. 270172.
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Kéri a nunciust, hogy kezdjen évatos informziciészerzésbe Takécs Bazil szemé1yé-
vel kapcsolatbanz a magyar kormainynak lenne-e Vele szemben ellenvetése amiatt,
hogy a jelenlegi Csehszlovékia ter1"1letér6l szérmazik, illetve a hajdfidorogi egyh2’1z-
megye papsziga és hivei hogyan fogadnzik kinevezését. Tisserant bfboros utal arra
is, hogy a szentszéki rnagyar kévetség egyhézi tanécsosa, Luttor Ferenc — szigor1’1—
an rnagzinvélernényét tolrneicsolva — felvetette Papp Antal érsek, miskolci apostoli
korményzé kinevezését is, amit azonban a bihoros azonnal el is Vetett. Ugy Vélte,
ez a rnegoldés nem taleilna kedVez6 fogadtatésra, s 212 érsek egyébként is id6s ahhoz,
hogy zitvegye a hajdfidorogi egyhzizmegye korményzzisét.

A nuncius december 6—2in Vzilaszolt Pizzardo érseknek és Tisserant b1’bor0snak.27
Levelében jelzi, hogy nern tudott érdemi informziciékat gyfijteni, rnert Serédi her-
Cegprimés heirom hete teivol Van, s a kormeiny szzindékait is rajta keresztiil kivzinja
megismerni. Soraival a magyar kormziny szerepének tisztzizését kivzinja elérni.
Emlékeztet arra, hogy a kialakult gyakorlat szerint Magyarorszégon 21 p1'isp(')'l<:l<i-
nevezések el6tt a Szentszék két hénapot ad a magyar korlnzinynak arra, hogy je1ez—
ze észrevételeit és rnegtegye javaslataitfg Mivel Miklésy piispék oktéber 29—én
halt meg, a kormeinynak gyakorlatilag decernber Végéig Van még ideje. A jegyzék-
ben szerepléi kérésre tehét a2 a Veilasz adhaté, hogy a Szentszék mindig tiszteletben
tartja mésok jogait és a két hénap Ietelte el6tt nem fog intézkedést foganatositani.

A magyar kormziny december 17—én élt az ,,z'nteszz semplice” ziltal biztositott jog2i—
Val. Err61a nuncius december 23-én Pacelli zillamtitkzirnak cimzett részletes 1eVelé-
ben szzirnol be, melynek mzisolatét megkiildte Tisserant biborosnak is.29 A Ievélhez
mellékeli a Kénya Keilmén kiiliigyminiszter ziltal személyesen zitadott néVsort,3°
mely Valéban néllciiliizi a hivatalos dokumentum minden jellemzfijét. A francia
nyelvfi’ mindéssze étsoros, fejlécet, détumot és alziirést nem tartalmazé irat szévege
a kévetkezé’:

,,Eve‘c/ye’ cm,‘/aolique ole rite 07”i67¢ttll de HdjdZ£d07‘0g.
Basile Ta/epics, évéque cm‘/aolique de rite 07”i67¢tLll d’/1me7‘z'que

Nicolas Dudzis, p7‘ovz'7/zczkzl de l’Om’re des Bdsilites, supe’7/‘iemf du ]V[07/mstére Bczsilite Z1
Moiriaz—P6cs. ”

A lap tetejére a nuncius ceruzzival irta fel, hogy azt a kiiliigymiiiiszter 1937. de-
cember 17-én adta zit neki személyes taleilkozésuk alkalmeival. A lap aljzin Viszont

27 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54., fasc. 2, fol. 273r—275v.
28 AZ ,,i7/item semplice”, Vagyis ,,egyszer1’1’ megegyezés” nevet ViS€i6 megzillapodzis I927—t6l Volt ér—

Vényben a Szentszék és Magyarorszég kézétt. A megéllapodés értelmében a piispékkinevezések e16tt
kétoldahi egyeztetések térténnek, melynek Végén a kormziny észrevételeket tehet 21 jeléltekkel kap-
csolatban. A gyakorlatban ez figy zajlott, hogy a kiiliigyminisztérium egy egyszerfi papiron 2itr1yL’1jt0t-
ta 3 nunciusnak a korrnziny éltal elfogadhaté jeléltek névsorzit.

29 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, false. 2, fol. 2767’'—2797r:
3” ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 54, fasc. 2, fol. 2717:
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mzir tollal szerepel — szintén Rotta nunciustél — egy érdekes feijegyzés. E szerint
mzisnap, tehét december 18—2’1n a kiiliigyminiszter elkiildte a nunciatfirzira kabinet-
f6n('jkét, Cséky gréfot, aki kiizblte a nunciussal, hogy a lista ésszeéllitésakor téVe-
dés tértént, s az elsé’ helyen nem Takzics piispéjknek kell szerepelnie, hanem Dudzis
Miklés bazilitzinak. Ezt a kézjétékot a nuncius a Ievelében is leirja, de hozzéteszi,
hogy Végeredményben Takécs piispéik személye tovébbra is elfogadhaté a kor—
mény széméra. Ugyanakkor biztosra Vehetjiik, hogy a kormény szempontjébél
Volt je1ent6sége annak, ki szerepel az elsé’ helyen. Talzin a kiiliigyminisztériumba
mzir ekkor befutott az az informzicié, mely — ahogyan lzitni fogjuk — 21 nunciat1’1r2ira
csak egy hénappal l<és6bb érkezett meg.

Rotta nuncius részletes levelének elején leszégezi, hogy imrnéron rendelkezik
az ésszes lényegi informéciéval az fij hajdfidorogi piispék kivéiasztészihoz. Els6ként
Papp érsek személyével foglalkozik. Mivel a Keleti Kongregzicic’) is jelezte, hogy az
érsek tfilségosan id6s mzir ahhoz, hogy zitvegye az egyhaizmegye lcormzinyzatét, je-
léiltsége nem jéhet komolyan szzimitésba. Utal arra is, hogy az érseknek nagyon sok
rokona Van az egyhzizmegyében, ami nem csekély akadzilyt jelentene a hatékony
korményzésban. A hajdfidorogi kanonokokat (Sereghy Lészlé, Mihalovics Szindor,
Bihon Miklés és Melles Viktorfl ) Czapik Gyula informéciéira teimaszkodva gya—
koriatilag kizérja a széba jéheté’ jeibltek kéziil. Szintén Czapik kanonok szavait ide-
zi a két kévetkezé’ jelélt, Dudés Miklés és Likijzinos jellemzésekor. (jsszegzésként
kijelenti, hogy a magyarorszégi jelijltek kbziii Valéjaiban Dudés Miklés személyét
Iehet figyelembe Venni, akivel szemben Iegfeljebb fiatal korzit (mindéjssze 35 éves
Volt) lehetett felhozni.

Minthogy azonban a Keleti Kongregzicié jeiéiltje Takzics Bazil piispék, a nunci-
us l<il<e’rte réla Serédi hercegprimés véleményét, s megkérte 6t arm is, hogy — 21
Keleti Kongregécié szzindékénak emlitése nélkiil — ismerje meg 21 magyar kormziny
Véleményét. A hercegprimzisnak nem Volt ellenvetése Takeics piispék kineVezésé—
Vel szemben, s6t meggyfizte a kultuszminisztert arrél, hogy a neve felkeriiljén a
kormeiny listeijéra. A nuncius beszeimol a Shvoy Lajos piispékkel foiytatott szemé—
lyes megbeszélésr61 is. A székesfehérvéri piispék pozitiv jellemzést adott Takécs
p1'isp6kr6l: jzimbor, buzgé és Rémzihoz hfi f6papként irja le. Szerinte 3 hajdfidorogi
székre Valé éthelyezése megszabaditanei 6t attél a sfilyos keresztt6l, mely mostani
zilloméshelyén a hivek és a papok ellenkezése miatt vzillaira nehezedik. Tudomzisa
szerint Cicognani érsek washingtoni fitja sorzin mair tzijékoztatta is Takécs p1'isp<')'—
két a szentszéki terVekr6l. Shvoy szerint Dudés Miklés lehetne Takécs piispélc
utédja az Egyesiilt Allamokban, ahol jelenleg éppen népmissziékat tart.

Osszességében a nuncius figy Véli, az 1'1j hajdiidorogi piispékkel kapcsolatban el-
s6d1eges elvzireis az, hogy Valéban Réma-hfi és buzgé legyen, illetve meglegyen
benne a széndék arra, hogy a latinokkal jé Viszonyt zipoljon. A széba j(')'V6 jelijltek
kérét Takécs pfispékre és Dudés Miklésra szfikiti le. Rotta vailaszt prébél adni arra

3‘ Bényay Jené’ nagyprépostot meg sem emliti.
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a kérdésre is, hogyan fogadnék a hivek és az egyhzizmegye papséga a két jelélt Vala-
melyikének kinevezését. Forraisaira hivatkozva kijelenti, hogy a papok és a hivek
Dudés Miklés kinevezésére szaimitanak, s azt kedvezfien is fogadnzik. Ezzel szem-
ben még Csak nem is beszélnek Takzics piispéjk esetleges kineVezésér61. Utébbi nem
talzilna kedvezé fogadtatzisra, és sokat kellene tennie azért, hogy személyét e1f0—
gadjzik. A nuncius rnegkérdezte Serédi hercegprimés Véleményét is, aki azt a nem
tfilszigosan hizelgé’ Vélaszt adta, hogy a ,,g6r6g6k” nem fogadnzik kedVez6en sem
Takécs Bazilt, sem Dudais Miklést, vagy bzirki Insist.

A nuncius jelzi azt is, hogy a szakadés Veszélyét 21 Szentszéknek nem ke1lmérle—
gelnie. Tehét nem kell attél félni, hogy a papszig Vagy a hivek egy része a Szentszék
ziltal kinevezett piispékét elutasitja és éttér az ortodoxiéra. Ha olyan jelélt ker1"1Iki—
nevezésre, akit a kormeinyzat szivesen Iét, akkor a kormeinyzzisa e16tt nem lesznek
komoly akadélyok.

Rotta nuncius azzal 21 megzillapitaissal zzirja levelét, hogy a Szentszék teljesen
szabadon dénthet. Mindéssze annyit kér, hogy 21 jeléilt kivzilasztziszit id6ben k6z61—
jék vele, hogy a hirt tovzibbithassa a kormeinyzat felé, s 212 illetékes miniszterek 116 a
sajtébél értesiiljenek a déintésréil.

Az 1937—es esztendéi Végén tehzit gyakorlatilag minden készen zillt arra, hogy
gyors déntés sziilethessen. Ennek ellenére az Iij hajdlidorogi piispék kinevezésére
még tébb mint egy évet kellett Vzirni. A késedelem oka e1s6sorba11 212 volt, hogy
1938 jaiiuzirjziban elterjedt Takeics piispék jeléltségének hire. Rotta nuncius fentebb
idézett levelében utalt arra, hogy igazébél Vele Magyarorszzigon senki se szzimolt,
és nem is beszéltek réla. Amikor azonban — Rotta szerint feltehet6en a k1'ihigymi-
nisztériumbél — kiszivzirgott a hit, mely szerint a Szentszék els6sz2’1m1’1 jeléltje az
Egyesiilt Allamokban é16 f6p2’1szt0r, a nunciatiirzira olyan informéciélc érkeztek be,
melyek 6163261 elbizonytalanitotték, majd pedig meggyfizték 21 Vatikzini d('511tésh0—
zékat arrél, hogy inkeibb Dudzis Miklést vélasszzik. Mivel a teljes Vonatkozé 1eVé1-
téri anyag az 1939. februeir IO-C utein keletkezett iratok zziroleisa miatt nem kutat—
haté, minden Takzics Bazil ellen, illetve Dudzis Miklés mellett szélé érvet nem
is1nerhet1'ink.32 1938 elejérffl azonban a budapesti nunciatfira anyagéban fen11ma-
radt két olyan irat, melyek énmagukban is elégségesnek tfinnek az események ala-
kulziszinak magyarézatéra.

AZ els6 irat attél a Czapik Gyulzitél szeirmazik, aki — iigy tfinik — a iiunciauira
legfontosabb informziciéforrésa volt ebben a kérdésben. 1938. janueir 11—ei deitumot
viseli az a k1’sér61eVél, mely Czapik magyar nyelvfi jelentésének olasz forditzisérél
tudésit. Tehzit Va1(’)szin1’isithet6, hogy a kanonok az év els6 napjaiban ragadott tol-
lat. A nuncius mzir mésnap tzijékoztatést kiildétt a levél tartalm2i1'0'1 Pacelli 2ilIam—
titkzirnak és Tisserant bi’bor0snak.33 Czapik Gyula hét pontban foglalta éssze az zil-
tala személyesen nem ismert Takaics pi'1sp(')'kr6l szerzett informéciéit. Régtén 212 1.

32 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 57, false. 1, fol. 5r—6v.
33 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 57, fasc. 1, fol. 91/*—12v.
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pontban leszégeziz a gérégkatolikus papsaig annyira Valészinfi tlennektartja Takzics
Bazil hajdfidorogi és Dudés piispék egyesiilt zillamokbeli kinevezését, hogy 212 in-
formzitorai egyszerfien ,,kacsainal<” min6s1’til< mér magét a felvetést is, és kizértnak
tartjzik, hogy Réma ilyet tenne. A 2. pont a jelélt magyarorszzigi megitélését V2izo1—
ja: ,,itt kézismert, hogy Takzics Arnerikeiban nern Vzilt be”. Ezt nem az ortodoxieira
zittért egyesiilt eillarnokbeli papok eillitotték réla, hanem azok a gérégkatolikusnak
megmaradt lelkészek, akik magyarorszzigi rokonaikkal intenzfv Ievelezésben zill-
tak. Ezek a levelek korményzésra képtelen, emberekkel bénni nem tudé, s6t ,,ba1-
kezes” piispbkként jellemzik Takzics Bazilt. Czapik kanonok egyik informzitora
tudni Véli azt is (3. pont), hogy Takécs Bazil piispéki kinevezését mege16z6en,
ungvéri mfikédése sorén a piispéki a1apkezel6ség igazgat6jaként34 ,,komo1y kivizs—
g2il2is0kat” Volt kénytelen eltfirni, melyek részleteirfil Papp Antal érsek adhat b6-
Vebb informziciékat.

A Czapik ailtal legsfilyosabbnak tartott informaiciékat a 4-5. pontok tarta1maz-
zzik. A magyar gérégkatolikusok kézéjtt az a meggy6z6dés uralkodott, hogy Ta-
kzics Bazil piispfjki kinevezése mégétt a Masaryk csehszlovaik elnékhéz f1’1’z6d6 jé
viszonya zillt. Ezt a magyar ktizvélemény szemében rendkfviil heitrényos informé-
ciét kiegészitette az a tény, hogy Takeics piispék csehszlovzik zillampolgér volt.
Maga Czapik kanonok is kihangsfilyozza levelének 7., utolsé pontjziban, hogy a
,,csehszl0V2ik kapcsolat” ériaisi helyzeti hzitrzinyt és tzimadzisi feliiletet jelent Takzics
piispékkel szemben. A 6. pontban megemlit még egy epizédot Takeics piispék
mfi ltjzibél,ami Magyarorszégon nagy Visszhangot kapott és amit a kinevezését el-
1enz6k er6sen eltfiloztak. Kézkézen forgott egy foté Takécs p1'isp6kr6l, mely egy
tiszteletére rendezett banketten késziilt, s ami a piispékét ,,félmeztelen g('5rl6k”
tzirsaszigziban ébrézolta. Azt még 21 rosszakaréi sem eillitjzik réla, hogy a piispék 21 le-
dér hijlgyek tzirsaszigziban mulatott Volna, de azt felréjék neki, hogy nem Volt elég
k6r1'i1tekint6 ahhoz, hogy a szituziciét elkeriilje.

Rotta nuncius szinte szérél—szc’)ra toveibbitotta Czapik kanonok jelentését, majd
kifejtette meglétzisait az egyes pontokrél. Elsfiként az inkrimineilt felvételréil nyi—
latkozik és azt egyszerfi munkahelyi balesetnek min6siti, ami bérkivel megeshet.
Ez 21 jelélt erkélcsiségét semmi esetre se kérd6jelezi meg. A Vezet6i képességei1‘6l
nem kivzin nyilatkozni, annak tisztzizeiszit a Szentszék mzis szerveire bizza. Takécs
piispék csehszloveik eillampolgzirseigeinak kérdését csak akkor tartanzi je1e11t()'snek,
ha azt a magyar kormziny is kifogzisolta Volna. Mivel azonban a kormény szabad
utat adott Takzics piispék kinevezésének, a nuncius szerint az zillampolgérség kér-
dése politikai szempontbél jelentéktelen.

Rotta beszzimol arrél is, hogy alkalma nyflt Takzics pfisp6kr61 Serédi hercegp1'1’—
mzissal is szét Vziltania. A hercegprimés el6re bocszitotta, hogy nem ismeri szemé-
Iyesen a jeléjltet, ezért nem tud Vezet6i adottségairél Vagy azok hieinyeirél nyilat—
kozni. Serédi szerint nem szabad tfilségosan nagy jelent6séget tulajdonitani a

34 191I—t(’)’l Volt 21 piispéki alapkezelfiség igazgatéja és az ,,U11i(’) nyomda” adminisztrétora.
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Takécs piispékkel szemben felhozott Vzidaknak sem. Osztotta 21 nuncius azon Vele-
ményét, mely szerint a ,,ke1etiek” kéziil sokak (,,h2ila Istennek nem mind21nnyi-
uk”) sz2’1m2’1r21 az igazség meg1ehet6sen relatfv fogalom, és 21 lelkiismeretiiket k1'il('5-
nésebben nem zavarja, h21 tfiloznak, 1‘2'1g211m21k21t terjesztenek Vagy egyszerfien
kitalélnak dolgokat. A hercegprimés abban is egyetértett 21 nunciussal, hogy a ma-
gyar kormény jelezte Volna, ha a jelélt csehszlovék éllampolgérséga akadélyt jelent.
Azt is elzirulta 21 nunciusnak, hogy az azt megel6z6 napokban kapott néhziny néVte—
len levelet, melyekben — feltételezése szerint — a hajdfidorogi kanonokok mint po-
tenciélis jeléltek egymést kiikt21tt2ik,35 de T21k2ics piispbk ellen egyetlen jelzés sem
érkezett.

A nuncius tehzit Ievonja a gyakorlati kévetkeztetést: fiatal kora ellenére 21 meg-
felelé’ jeléltnek Dudés Miklés tfinik. A kormény 6t preferélja, 21 papszig és 21 hivek is
ismerik és elfogadjaik, jé szellemfi, energikus és mfivelt. H21 21 Szentszék mégis T21-
k2ics piispékét Vélasztja, akkor az 21 nuncius sz2’1m2’1r21 azt jelenti, hogy alkalmas 21
h21jd1id0r0gi egyhézmegye Vezetésére, mely 21 tespedtség és nemtiirfidéimség hosszfi
idéiszaka utzin teljes lelki megfi jitésraszorul. Takécs piispéjkre komoly ellenéllzis és
kevés szimpétia Vér, de a skizmeitél nem kell félni.

Pacelli éllamtitkér januér 21-en kéjszénte meg 21 nunciusnak a t2ijél<oztat2ist.3‘5
Levelében utal arra, hogy 21 magyar kormeinyt élénken foglalkoztatja az utédlés
kérdése. Sorait 212221121 1'eménykedésselz2irja, hogy 212 el6zetesen kiV2il21szt0tt jelélt,
tehét Takécs piispijk képes lesz elnyerni 21 hajdlidorogi egyhzizmegye papjainak es
hiveinek taimogatését. E2 21 zérémondat arra utal, hogy a felmeriilt aggzilyok e1le—
nére ekkor 21 Szentszék még mindig Takeics piispéik éthelyezését tartotta 21 legjobb
megoldeisnak.

A Szentszék megnyilV2’1nu12’1s21i kézéjtt ez 21z utolsé, még hozz2iférhet6 irat ebben
21z iigyben. Az 1938-213 évben a hajdfidorogi egyhézmegyével kapcsolatban fennm21—
radt dokumentumok 21 ritusvziltoztatzisok kérdésével, a latin piispékék joghatéséga
alatt é16 gértigkatolikus hivek lelkipzisztori e112it2’1s2’1n21k probléméivgl, majd pedig 212
e156 bécsi déntés kijvetkeztében e162il1t 1’1j helyzettel foglalkoznak. Ugy tfinik, hogy
az 1’1j piispék kinevezésének kérdése a gyors megoldés helyett parkolé-p2’1ly2’1ra ke-
rfilt. A késlekedés 0k2it — feltételezésiink szerint — 21 nunci21t1'11‘21 IeVélt2'1r2in21k ut0l—
sé, még éppen kutathaté irateiban taléljuk meg.

1938. janueir 31—én Rotta nuncius egy iigyvédi megbizeist és annak hitelességét iga—
zolé kéizjegyzéii okiratot kiildétt Tisserant biborosnak egy révid levél kiséretében.
AZ iigyvédi megbizés egy Males Anna nevfi assz0nytélsz2’1rm21zil<;, aki 1931-ben 2122211
bfzta meg Neviczky Emil Egyesiilt Allamokban él6 iigyvédet, hogy T21k2’1c:s Bazil
pfispék ellen ap21s2igi keresetet nylijtson be. Az asszony 21zt 2i1l1't0tt21, hogy hosszabb

35 ,,...i Ctmonici di Hajdmlorog, possibili cmzdidati, pare si de77zoliscan0 cozr*imtev0[mente oz vicenda...” —
idézi 21 nuncius némi iréni2iV21.l (a.l2’1h1'1zVa 21 cotritoztevolmente szét) 21 hercegprimés szavait. ASV Arch.
Nunz. Ungheria, busta 57, fasc. 1, 1114

36 ASV Arch. Nunz. Ungheria, busta 57, fasc. 1, fol. 13/r.
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id6n zit férj és feleség médjéra egyiitt élt Takaics Bazi1lal— annak piispékszentelése
el6tt —, és Méria nevfi lénya is t6Ie sziiletett. Bér az akkor spirituzilisként m1’ik('5d6
Takécs igéretet tett neki arra, hogy témogatni fogja a gyermek felnevelésében,
igéretét nem tartotta be. Ezért dijntbtt az apaszigi kereset meginditésa 1nel1ett.37

A nuncius rémutat arra, hogy az iratot, mely névtelen levélként érkezett h0z-
zé, nyilveinvaléan azok szedték e16, akik meg akarjék akadélyozni Takzics Bazil
piispék hajdfidorogi kinevezését. A megbizzis ugyanis még 1931—ben késziilt, a k62-
jegyz6i hitelesités Viszont I938. januzir 20-2111 késziilt az ungvéri keriileti biréségon.

A nunciat1’1ré1‘a bekiildétt dokumentum tébbet jelentett az egyszerfi szébeszéd—
nél és rsigalomnél. Az iigyvédi megbizés és az asszony zillitésa természetesen kevés a
Véd igazségtartalmzinak megeillapitéseihoz. Tény Viszont, hogy Takzics piispék ma-
gyarorszzigi mfi kédésétrendkiviili mértékben megnehezitette Volna 212, ha fijra és
fijra az apaségi perrel kapcsolatos dokumentumok létnak napvilégot. Nem j2irha-
tunk messze az igazségtél, ha feltételezziik, hogy ez az okirat d6nt6 szerepet jait-
szott abban, hogy a Szentszék Dudés Miklés kinevezése Inellett déntétt. Nagyon
Valészinfi, hogy a Szentszék a maga eszkézeivel alaposan kivizsgzilta a Vzidakat, s el-
képzelhetéi, hogy a ma még nem kutathaté dokumentumok err6I1’1jabb részleteket
térnak elénk.

1939. mércius 25-én Dudzis Miklés piispékét mér 212 a XII. Pius pépa nevezte ki
hajdlidorogi piispékké, aki b1'b01‘0s—éIlamtitk2irként Miklésy piispijk utédlészinak
kérdését élénk figyelemmel kijvette. A fiatal bazilita szerzetesben Valéban megvolt
212 a lendiilet, mely az egyhézmegye megtijftziseihoz mindenképpen sziikségesnek
tfint, s ami az akkor mér hatvanéves Takeics Bazil p1'isp6kb6l minden bizonnyal hi-
zinyzott. Ahogyan azonban Miklésy piispbk egyhzizmegye-szervezé’ munkzijét az
elsé’ vilzighéborfi megakasztotta, figy Dudzis piispéik fiatalos lendiiletét egy fijabb
Vilzigégés, majd pedig a kommunista diktat1'11‘a térte meg. Takzics piispijk 1948—ban,
hatvankilenc évesen az Egyesiilt Allamokban halt meg: akkor, amikor Magyar0r-
szégon Rékosiék a gérégkatolikus egyheiz felszémoleiseinak forgatékényvét irteik.
Ezt a forgatékényvet Végiil a magyar kommunisteik nem tudtzik megvalésitani,
amihez kellett az is, hogy a gérbgkatolikus egyhéz élén Dudés Miklés piispék sze-
mélyében egy hatzirozott, a papszigot er()'s kézzel irzinyité, s 212 ortodoxizitél tzivol
tarté ffipésztor éllt.

Nem Vakmer6ség azt feltételezni, hogy a magyar gbrégkatolikus egyhziz fel-
szémoleiszit a kommunista éllamhatalom kéinnyedén Véghez Vitte Volna, ha ezek-
ben az években a hajdfidorogi piispbki szék betéltetlen.

37 Részletesen beszémol emellett arrél is, hogy milyen eszkézékkel prébeilta meg Takécs Bazil el-
tériteni szzindékétél.
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FUGGELEK

Budapest, I937. december 23.
Angelo Rotm mmcius Eugenio Pzzcelli bz’l707r0s-oillozmtitkoir/yoz

A hajdiidorogi piispoki szék betoltésével kapcsolatban eI6soro1ja és jellemzi a Iehetséges jelolteket.
(ASV Arch. Nunz. Ungheria 54, fasc. 2, fol. 2767'—278v — cop.)

85/1937 23 Dicembre 1937.
Oggetto Circa Sede vacante di Hajdudorog
A Sua Eminenza Reverendissima
I1 Signor Cardinale Eugenio Pacelli
Segretario di Stato di Sua Santita

Eminenza Reverendissima
Per la successione del defunto Monsignor Miklésy nella Sede di rito greco di

Hajdudorog mi pare Vi siano ora tutti gli elementi necessari per addivenire ad una
soluzione sollecita.

La Cosa e anche facilitata dalla Circostanza Che la Condizione di Celibato richiesta
riduce al minimo la possibilita della scelta.

Alla Candidatura di Sua Eccellenza Monsignor Papp non si pub pin pensare:
gia la Sacra Congregazione Orientale la riteneva Come da escludersi, stante la
sua eta troppo avanzata, il qual motivo e per sua natura Cosi effieace Che non
vedo Che qui si sia pensato seriamente al suo nome. Si aggiunga poi Che la nume-
rosa parentela di Monsignor Papp, nella quale figura anche il fratello prete
ammogliato della Diocesi di Hajdudorog, poco stimato, Costituirebbe un ostaco-
10 non indifferente.

Per mezzo di Varie persone ho fatto un’inChiesta sui possibili nomi di Candidati.
Eccone il risultato

Preti secolari: Ladislaus Sereghy, circa 46 anni, Celibe. Ha molti parenti tra i
sacerdoti della Diocesi. La sua Vita precedente pare non sia senza macchia, sembra
sia dedito al bere. [fol. 2762)]

Alessandro Mihalovits, di Circa 42 anni, Celibe. Ha molti parenti, piuttosto
debole di Carattere, non gode di autorita tra i sacerdoti. Finora non si e distinto,
benché non gli sia mancato modo ed occasione. Qualcuno accenna anche, non so
con quanto fondamento, al defectus natalium.

Nic. Bihon, di Circa 40 anni, Celibe. Di molto ingenio e di qualita superiori alla
media. Pero un informatore di Chi mi ha fornito queste notizie affermava anche
Che la Vita del Bihon ha dato luogo a qualche sospetto. Pero Cio disse uno solo dei
suoi informatori, di questi alcuni ritengono Che egli non sia gradito al clero,
specialmente dispiace in lui l’idea esagerata Che ha di se stesso,finora non ha dato
segno di attivita, nonostante 1e sue qualita e le occasioni Che non sarebbero man-
Cate.
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Victor Melles, di circa 48 anni, e celibe.
uomo bonus, ma non di autorita.

Clero regolare: Nicolaus Dudas. Nato il 27 ottobre I902. Compi i suoi studi a
Roma con molto onore al “Germanicum”. Nell’Ordine dei Basiliani, priore di
Maria-Pocs. Nato in Maria—Pocs, figlio di un agricoltore possidente che gode di
una certa autorita nel paese. Suo fratello e parimente padre basiliano nel Monas-
tero di Maria—Pocs. Sua sorella e moglie di un agricoltore di Maria—Pocs. I suoi pa-
renti non esercitano influsso alcuno su di lui. Padre Dudas E: di nazione ungherese,
ed il suo patriottismo non lascia nulla a ridire. Con le Autorita governative Vive in
ottimi rapporti. La sua formazione teologica e eccellente. Conosce, oltre l’unghe—
rese, l’italiano e le lingue slave e sufficientemente anche il tedesco. Il suo modo di
comportarsi e molto educato. [f0Z. 2777/] Sulla sua condotta morale nulla a ridire,
anzi gode ottima fama. La sua attivita e nota a tutti. Finora ha fondato il nuovo
Monastero dei Basiliani in Hajdudorog, parimenti ha introdotto in Ungheria le
Suore basiliane. Le sue qualita come oratore pur non essendo straordinarie sono
pero notevoli. I discorsi e le conferenze di detto Padre si distinguono per chiarezza
e solidita.

Il mio informatore aggiunge che alcuni sacerdoti greci gli attribuiscono anche
qualche difetto. Dicono che e un po’ autocrate, pero, osserva il mio informatore,
che dato lo stato di sonnolenza della Vita ecclesiastica dei Greci di Ungheria tale
tendenza potrebbe quasi considerarsi come utile in un loro Vescovo. Alcuni altri gli
imputano di far troppo risaltare la sua superiorita scientifica e morale, e che
qualche Volta nell’agire non e troppo circospetto.

Padre Giovanni Liki. Nato il 2 gennaio 1904., a Maria—Pécs. Della sua famiglia
non si e potuto raccogliere notizie concrete, e la sua persona non e troppo nota ai
sacerdoti di rito greco, pero tutti affermano che e colto in teologia, gode di buona
fama ed e monaco modestissimo. Della sua attivita non ha dato ancora alcun segno,
forse la ragione puo essere pure la mancanza fin qui di occasioni. Fino adesso si e
occupato nell’insegnamento della Teologia e nel dare missioni ed esercizi.

Se ci dovessimo fermare all’Ungheria pare non si possa porre gli occhi che sul
Padre Dudas, per quanto un po’ giovine, non avendo Che 35 anni.

Ma la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale nel Suo Dispaccio del 22
Novembre p.s., Nr.545/37, ha messo innanzi il nome [fol. 27772] di Sua Eccellenza
Monsignor Basilio Takacs, Vescovo titolare di Zela, dell’Ordinariato Ruteno
Podcarpatico negli Stati Uniti d’America. Dietro suggerimento della stessa Sacra
Congregazione ho domandato in merito il parere di Sua Eminenza il Cardinal
Serédi: pregandolo nello stesso tempo di tastare il terreno presso il Governo,
naturalmente in Via confidenziale ed in suo nome. Conclusione: Sua Emminenza
per suo conto non ha mosso alcuna difficolta circa la scelta di Monsignor Takacs,
poi ha saputo destreggiarsi in modo col Ministro dei Culti che, senza meno-
mamente accennare alla proposta della Sacra Congregazione Orientale, lo ha
persuaso ad elencare tra i nomi desiderati dal Governo quello di Mons.Takacs.
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Il Governoz I1 17 di questo mese ho fatto Visita a questo Ministro degli Esteri.
Egli ha profittato dell’oCCasione per darmi in iscritto due nomi di Candidati per il
Vescovado di Hajdudorog, Che il Governo raccomandava alla Santa Sede. Nella
nota figurava in primo luogo il nome di Mons.TakaCs ed in secondo quello di Padre
Dudas. Il giorno seguente pero mi mando il suo segretario di Cabinetto per dirmi
Che era incorso un errore e Che in primo luogo doveva figurare il Padre Dudas nel
secondo Mons.Tal<aCs. In un modo o nell’altro sta Che da parte del Governo non Vi
E: alcuna difficolta per l’eVentuale nomina di Mons. Takacs.

Io poi mi son dato premura di domandare a Mons. Svoy [I], Vescovo di
Alba—Reale il suo giudizio Circa Mons.Tal<aCs e sull’opportunita di una sua nomina
a Vescovo di Hajdudorog.

Mons. Shvoy é Venuto da me, e mi ha detto Che l’impressione sua dai frequenti
contatti avuti Con Mons.TakaCs in America era molto buona. Mons. Takacs e
uomo molto pio, zelante ed affezionato a Roma. [f0]. 2787']

Per suo Conto ritiene Che qui in Ungheria potra far bene, e questa nomina lo
liberera dalla Croce pesante Che ora grava sulle sue spalle in America per la forte
opposizione di una parte del Clero e del popolo Che la sua traslazione in Ungheria di
cui gli parlo pure Sua Eccellenza Mons. Cicognagi a Washington, auspicandola
rendera pifi facile il ritorno alla pace tra i fedeli di America con la nomina di un
nuovo Vescovo, Che, secondo Mons. Shvoy, potrebbe esser benissimo Padre Dudas, il
quale 2: appunto ora negli Stati Uniti di America per darvi Missioni. Del resto alla
Santa Sede non mancano mezzi per megho Conoscere se Mons. Takacs abbia le
attitudini necessarie per la nuova Sede. E altamente da desiderarsi Che il nuovo
Vescovo abbia realmente sentimenti romani, zelo e la Volonta di intrattenere buoni
rapporti Con i latini.

Da quanto e stato detto si ricava Che, secondo il mio debole parere, non rimane
Che scegliere tra Mons.Tal<acs e Padre Dudas.

Quale accoglienza avra la nomina dell’uno o dell’altro da parte del Clero e dei
fedeli di Hajdudorog?

Da varie fonti mi Consta Che Padre Dudas e molto quotato e Che generalmente
si fa il suo nome Come del successore di Mons. Miklosy, e ritengo Che la sua nomina
sarebbe bene accolta.

Su Mons. Takacs nessuno si esprime, perché non si pensa a lui. Quale possa esser
eventualmente l’accoglienza a questa nomina? Non e facile prevederlo: probabilmente
non Sara buona, perché Si Sara diffidenti di lui: spettera a Mons. Takacs di rendersi
accetto mostrando tatto e prudenza, non disgiunti pero da fermezza ed energia.

Ho interrogato in merito Sua Eminenza il Cardinal Primate. Questi [f0]. 2781)]
mi ha detto Che i Greci non riceveranno bene Mons. Takacs, come non riCeVereb-
bero bene Padre Dudas o qualunque altro fosse inviato come Vescovo.

Quidquid sit timori qui non vi sono di scisma: un Vescovo benviso al Governo
puo Con una Certa facilita governare, se da parte sua naturalmente non difetti degli
elementari principi Che devono reggere la Condotta di un Superiore.
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Quindi la Santa Sede E: pienamente libera nella scelta. S010 prego di una cosa,
Che cioé, avvenuta la nomina di uno dei due non Ia si renda di pubblica ragione, se
prima io non ho comunicato il nome al Governo.
modus procedendi, non ci sarebbe bisogno di domandare il nihil obstat politico dal
Governo, ma per un senso di delicatezza, com’é naturale, é bene che il Governo
non abbia la prima notizia della nomina avvenuta attraverso i giornali.

Chinato al bacio della Sacra Porpora, Con i sensi della pifi profonda Venerazione,
mi onoro riaffermarmi

dell’Eminenza Vostra Reverendissima?‘

VEGHSEC3 TAMAS

38 Angelo Rotta nuncius aléfrzisa hiényzik a meisolatrél.
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Magyarorszag és a Szentszék diplomaciai kapcsolatai a német Inegszallast k6Ve-
t6en is megmaradtak, mivel Angelo Rotta — Vallalva a lépés kockazatat - nem hagyta
el allomashelyét.' A nuncius, jelenlétének k<'5sz('jnhet6en kiterjedt és hatékony em-
bermenté’ tevékenységet tudott kifejteni az iildézéttek érdekében, Valamint lépésre
készen tudta Varni a haborfit lezéré fegyversziineti targyalasokat, illetve az 1'1j ma-
gyar politikai rendszer kialakulasatf A nuncius a nyilas hatalomatvétel utan is Végig
Budapesten maradt, és a Sza1asi—kormany menekiilésekor sem engedelmeskedett a
kormany felhivasanak, hogy tegye at székhelyét Szombathelyre. A f6V2ir0s 0stro-
maval igy diplomaciai Védelem nélkiil nézett szembe. Az ostrom alatt bombatalalat
is érte a nunciatlirat, ezért a nuncius Pestre, az angolkisasszonyok Vaci utcai z2irda—
jaba kéjltéjzijtt at.3 A nunciatfirat sem az 1945. januar 20-an Moszkvaban alairt
fegyverletételi egyezmény utan, sem pedig a szovjet csapatok elérettirését és Buda-
pest elfoglalasat k6Vet6en nem ijvezte alapVet6en ellenséges légkijr. A nuncius igy
képes Volt ismét felvenni a kapcsolatot a helyi piispéjlcségelckel, és a papai Allamtit-
karsag elsé’ kézbfil kaphatott tajékoztatast az ideiglenes kormany m1'ik('5désér6l, a
megszallé csapatok egyhaz iranti magata1‘t2isa1‘6l, és a féildtérvény el()’kész1'tésér6l.
Serédijusztinian marcius 29—ei halala utan a nunciusnak szabad mozgastere Volt az
1’1j primas kinevezésének elékészitésére is, akivel szemben az alapVet6 l<6VeteImé-
nyei a politikai hatalomtél Valé fiiggetlenség, az 1'ild('jz('5ttek érdekében t('3rtén6 f('31-
lépés, Valamint az agrarreform iranti érzékenység v0ltak.4

I Késziilt az OTKA NN—82 307 sz. kutatasi program keretében. - Az I945-194.9 kbzijtti papai-ma-
gyar kapcsolatok tébb kérdésére részletesebben lasd még e kijtet kéjvetkezéi tanulmanyat.

2 LEVAI JEN6, Sziir/ee /«(my-v. Magyar zsidé/e megmentésérfi l, Budapest 1946; BEKE MARGIT, Angelo Rom;
zlpostoli nmzcius (I930-I945), Magyar Egyhaztérténeti Vaziatok-Regnum 6 (1994) I, 170-174; LAPO LoM—
BARDI, La Santa Sade e i cczttolici dell’Em°0pal Orienmle czgli 551190//«'2' de[lolgue1~mfi‘eddoz, Roma—Budapest x997, 82.

3 Magyar Orszagos Levéltar, XIX-]—1—j, Vatikan IV-I13. I945. marcius 26. Jelentés Téth K. Janos
szentszéki referens latogatasarél. TOMISLAV MRKoNJIé, Arc/yivio della nunziatum d])05‘f0li€él in Ung/967/‘z'cz
(I920-I939), Gli archivi della Santa. Sede e il regno d’Ungheria (secc. I5-20). In memoriam di Lajos
Pasztor (CVH I/4) (a cura di GAETANO PLATANIA-MATTE0 SANFILIPPO-PETER TUSOR), Buda-
pest-Réma 2008, 259-60.

4 LOMBARDI, La Szmm Sede e 2' cattalici, 85-86; BORBELY ISTVAN, Rattcz Angelo és Ll 7mlg)m*07/szzigi mmczl
usolc, Aiagyar Papi Egység 34 (1965).
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1. DIPLOMACIAI KAPCSOLATOK
A HABORU UTAN

A nunciatura z0kken6mentes életét a Széjvetséges El1en6rz6 Bizottsag (SZEB)
azonban hamarosan felszamolta. Kliment V0r0si10V marsall, a bizottsag elniikének pa-
rancsara az Ideiglenes Nemzeti Kormany 1945. aprilis 4-én, amikor a szovjet csapatok
Magyarorszag teriiletét csaknem teljes egészében elfoglaltak, levélben értesitette An-
gelo Rotta papai nunciust, hogy aprilis 6—ig hagyja el aflomashelyét, és kiutasitotta az
orszagbél. Hasonlé felszélitast kapott a svéd, a svajci, a portugal és a térék nagyk0vet—
ség is. Rotta nagyon sajnalta tavozasat, és Magyarorszagon akart Volna maradni.5

A nuncius kiutasitasa, kiilénbsen annak gyorsasaga Volt az e1s6 komoly csalédas
mindazok szamara, akik lehetségesnek tartottak a szovjetekkel Valamilyen meg-
egyezést. Néhany kormany kézeli pap megprébalta ravenni a kormanyt, hogy ga-
t0lja meg a déntést, és megprébalta elfogadtatni a szovjetekkel a nunciatura apos-
toli delegaciéva Valé redukzilasanak tervétf A szovjet f6parancsn0ks2ig azonban
hatarozottan Visszautasitotta a javaslatot, annak ellenére, hogy jé benyomast akar—
tak kelteni a nyugati széjvetségesek e16tt. A dtintés hatterében Rakosi Matyas fel-
lépése allhatott, aki hatarozottan ellenezte Rotta maradasat. A nuncius ugyanis a
katolikus ellenallas szimbéluma volt, és személye Védelmet nyujtott a kommunista
egyhazellenes propagandaval szemben, valamint naprakész informaciékat tudott
szolgaltatni Réma felé a megszallas alatt léV6 orszag belpolitikai er6Visz0nyai1‘0l és
egyhazpolitikai fejleményeir61.7

Rotta kiutasitasa, az agrarreform rendelkezései és Apor Vilmos halala utan a
Szentszék és Magyarorszag kézétti surlédas tet6p011tjat jelentette. XII. Pius papa
széva is tette ezt Harry Truman amerikai elnéknek vatikani lzitogatasa all<a1ma-
Val. Myron C. Taylor 1945. aprilis 19—i feljegyzése szerint a papa Vilagossa tette,
hogy a katolikus egyhaz Magyarorszagon a tovabbi tulkapasokat a szovjetek re-
sze’r61 nem fogja passzivan elfogadni, és ellenlépéseket fog tenni. A Szentszék
szamara a f6 probléma azonban az Volt, hogy elveszitette Magyarorszaggal a k02-
Vetlen kapcs0lat0t.8 A kiutasitassal azonban a magyar egyhaz és a Szentszék k0-
zétti kapcsolattartas tovabbra is fennmaradt, Nagy Téihétém jezsuita szerzetes
az 0r0sz0k tudtaVa1t'0'bbsz0r is jart Rémaban kéjzvetitési feladat0kka1.9 Gr6sz J0-
zsef kalocsai érsek is prébalt lépéseket tenni, aki a hercegprimas halala utan a pus-

5 GERGELY JEN6, Zvlczgg/527/'—szentszé/32' /mpcsolato/e (1920-1990), Magyarorszag és a Szentszék dipl0maci-
ai kapcsolata 1920-2000 (szerk. Zombori Istvan), Budapest 2001, 75; MOL XIX—]—1—j, Vatikan IV—113.
1945. marcius 26. Jelentés Téth K. Janos szentszéki referens latogatasarél.

6 LOMBARDI, La Scmm Sale 6 i cattolici, 92. MOL XIX—_]—1—j, Vatikan IV—113. 1945. marcius 26. _]e1en—
tés Téth K. Janos szentszéki referens latogatasarél.

7 LOMBARDI, La Santa Sede e i cczttolici, 93; BORBELY, Rotm Angela .93“ d magym*07/wzégi nmzciuso/e, 35.
8 LOMBARDI, Lat Samtol Sade e 1' crzttolici, 93.
9 GERGELY, Mzzgym/'—sz;emszé/ei /mpcsalmfok (I92 0-1990 ), 77; NAGY TOH6T('jM,}ez5uz't5ik és szzzlmd/e6'mz'Z—

vesek, Szeged 1990, 213. 227-230.
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péki kar elnbke lett, és az amerikaiak visszautasitasa utan a brit delegacién keresz—
tiil prébalta a magyar piispéki kar és az Apostoli Szentszék kézbtti kapcsolatot
biztositani. AZ angolok lcézvetité’ szerepe azonban nem Volt minden esetben meg-
bizhaté, Inert a szovjetekkel Valé egyiittmfikiidés érdekében keriilték a sz0Vje—
tekre terhel6 inforrnaciék t0Vabbitasat.‘° Ennek ellenére Gr6sz Jézsef részletes
jelentésben feltarta a Szentszék el6tt a magyarorszagi atalakulas kockazatait és az
elszenvedett sérelmeket.“

A Vatikan tavolsagtarté és fiiggetlenségre térekvé’ politikajat szemléletesen fe-
jezte ki Mindszenty Jézsef Veszprémi piispék esztergomi érsekké, Magyarorszag
hercegpfimasava t61‘tén6 kinevezése 194.5. augusztus 16—an, a kinevezés ugyanis a
kormany megkérdezése nélkiil tértént. A kormany a kinevezést ennek ellenére tu-
domasul Vette abban a reményben, hogy ily médon rendez6dni fog kapcsolata a
Szentszékkel.” A magyar kormany ugyanis kezdetel<t61 fogva tbrekedett a diplo-
maciai kapcsolatok helyreallitasara, amelyet a fegyversziinet értelmében csak a
SzEB—en keresztiil kérvényezhetett hiVata1osan.‘3 Tildy Zoltan 1niniszte1‘eln(')'k a
déntés el6készitésének érdekében ezért arra kérte a Rémaba, jelentéstételre kész1'i-
16 Mindszenty hercegprimast, hogy tolmeicsolja XII. Pius papanak a kormany
szandékat, és kiildje Vissza Angelo Rottat Budapestre. A Szentszék nyitottsagaval
kapcsolatos kormanyzati reményeket alatamasztottak a szomszédos orszagokban
ujranyitott nunciatunik, és a Vatikan egyéb gesztusértékfi lépései.14 A december
8-i audiencian XII. Pius kedVez6en fogadta az 11;‘ magyar kormany kérését, hiszen
a Szentszék sem akarta megszakitani a kapcsolatokat, és a novemberi parlamenti
Valasztasok sikere is bizalomra adott okot.

A papa azonnal intézkedni akart Angelo Rotta budapesti megbizatasarél, Mind-
szenty primas azonban feltarta kétségeit és gyanujat a kormany szandékaval kapcso-
latban. Ugy Vélte, hogy a kormany a diplomaciai kapcsolatok rendezését a legitima-
cié eszkéjzének akarja felhaszneilni, leplezve az egyhazat ért sérelmeket, a katolikus
sajté nehézségeit, és a politikai rendfirség beszivargasat a katolikus kéjzijsségekbe, Va-
lamint semlegesiteni kivanja a kommunistak egyhazellenességére Vonatkozé infor-
maciékat. Mindszenty felvazolta azt a kétségét is, hogy az uj kormany, k1'il('5n('5s te-
kintettel a gyengekezfi miniszterelnékre, Valéban a sz0Vjetekt6l ffiggetlenfil tud—e
majd cselekedni. A primas érvei nagyon is realisak Voltak, hiszen a szovjet érde1<szfé—
ra ala keriilt Magyarorszag kiilpolitikai mozgastere lényegében megszfint a haboru
utan, és kiilpolitikai kérdésekben a SZEB jévahagyasa nélkiil nem déinthettek.

AZ audiencia soran Mindszenty egyben arrél is biztositotta a papat, hogy a ma-
gyar egyhaz tavol fogja magat tartani a politikai hatalommal valé veszélyes 6sszefo—

1° LOMBARDI, La Scmm Sade 6 i cctttulici, 95.
" G7*6'5z;j’6z5ef/azlocsczi érse/e mzpléja I944—I946, s.a.r. Tt')R<'jK_]ézsEF, Budapest I995.
12 BALOGH MARGIT, Mindszent)/j‘6:s‘ef(1892-1975), Budapest 2002, 81-89.
13 GERGELY, Zflzzgyczv/'—sze72tszé/ei /mpcsaloztok (1920-1990), 76; A SZEB mfikédésére Vonatkozéan lasd:

FGLDESI MARGIT, A 77zeg52,zZll0’/e yzalmdsdgd, Budapest 2009.
14 HANSJAKOB STEHLE, Ge/aeimdiplovmttie im I/cttikzm. Die Pctpste um die K0mmum3‘te7/1, Zurich 1993, 245.
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nédastél. A primas helyzetértékelését XII. Pius megalapozottnak vélte, mivel a pa-
naszok nagyon hasonlitottak azokhoz a tapasztalatokhoz, amelyeket a katolikus
egyhaz szerzett a kommunista er6kkel kapcsolatban, tébbek kézbtt a vilaghaborfi
alatt szovjet megszallzis ala keriilt Lengyelorszagban és Litvaniaban. A papa igy e1ha—
lasztotta a diplomaciai kapcsolatok helyreallitasanak kérdését és nem kiildte Vissza
Angelo Rottat Budapestre.‘5 A Szentszék ennek ellenére tovabbra is fenntartotta azt
az allaspontjat, hogy a nuncius kiutasitasaval a diplomaciai kapcsolatok nem szakad—
tak meg, csupan sziinetelnek, és csak idé’ és garanciak kérdése, amig rendezni lehet a
kapcsolatokat. Mindszenty primas hazatérve mind a piispbki karnak, mind pedig a
kormanynak tolmacsolta a papanak a diplomaciai kapcsolatok heIyrea1l1’tasa1'a ira-
nyulé jé szandékat, azonban a felmeriilt kétségeket nem emlitette meg?“

A diplomaciai kapcsolatok helyrezillitzisara tbbb prébalkozzis is tértént a magyar
kormany részér6l, amelynek els6dleges célja a f1'igg6ben léV6 egyhazpolitikai l<érdé-
sek békés és higgadt rendezése lett Volna, s amelyhez a Szentszék lcézremfflibdésére
is sziikség v01t.‘7 A szovjetek és a kommunistak azonban a diplomaciai kapcsolatok
helyreallitasat nem tamogattak. Gyéjngyési Janos téibbszéir is széva tette az iigyet
Puskin szovjet kijvetnél, de mindhiaba. Kertész Istvan, a haborfi utani els6 rémai
magyar kéjvet Visszaemlékezése szerint kiutazasa el6tt szintén targyalt a kérdésréil
Puskin budapesti szovjet kijvettel. Puskin véleménye az Volt, hogy ,,a Vatikan az
amerikai érdekek eurépai iigynijksége, amelyet amerikai t6kések finansziroznak, s
az 1'1j magyar demokracianak nincs sziiksége ilyen reakciés e1‘6k ke'pVise1ete're.” Ker-
tész szerint hasonlé allaspontot képviselt Rakosi Matyzis is, aki azt mondta, hogy
,,egy nuncius ugyanazt a szerepet jatszana, mint Mindszenty, csak agyaf1’1rtabban.”18

A parizsi békeszerz6dés 1947. februar 10-ei alairasat k6Vet6en Nagy Ferenc mi-
niszterelnék a SZEB megkérdezése nélkiil, amelynek a szerz6dés ratifikalasaig szélt a
megbizatasa, az egyhazpolitikai helyzet rendezésére targyalasokat kezdeményezett,
és 1947 tavaszan Téth Laszlé szegedi egyetemi rektort Rémaba kiildte. A rektor el-
s6d1eges feladata 212 Volt, hogy a katolikus egyhazat érint6 Vitas kérdések rendezésé—
161 tajékozédjon a Szentszéknél, Valamint hogy felmérje a diplomaciai kapcsolatok
helyreallitasanak és egy konkordatum megkijtésének lehetfiségét. A rektor k1'i1deté-
se a sziikséges elfikésziiletek hianya miatt és a magyar kormanyvalsag kéivetkeztében
kudarcba fulladt, az iigy kapcsan azonban iijabb allasfoglalas sziiletett a diplomziciai

15 BALOGH, Minclszenty fézscf (1892-1975), 118-119; LOMBARDI, La Scmm Sade 6 i cmttolici, 101-102;
M21/zdszemjl fézsef: E77216’/eimtmm, Budapest I9 89, IO9. A magyar egyhazpolitikai heiyzetre Vonatkozéan
lasd: GARDONYI MATE, Tzllélés - egyiittmii/eb'dé5 — €l[€7’léZ[léi.S‘. A kzttolikus egy/yaiz stmtégiaii at ,,7/zépi demo/ewicici/€-
lrmz”. Felekezetek, egyhazpolitika, identitas Magyarorszagon és Sziovakiaban I945 titan (szerk. Balogh
iwargit), Budapest 2008, 149-156; BALOGH MARGIT, ,,Isten szctbctd ege ozlpztt” — dz egy/acizade /VIagym‘0rszcig'0n
I945 és I948 /e()'zritt, Felekezetek, egyhazpolitika, identitas, 49-61. — A fenti események részletesebb data-
lasara Iasd e kétet kévetkezé’ tanulmanyat.

16 GERGELY, Mdgyrzr—szentszé/ei /€(lpL‘5‘0lélt0/C (I92 0-1990), 80.
17 Lasd Balogh Margit fent emlitett tanulmainyat.
18 KERTESZ ISTVAN, ]V[6lgj/(W I76/eeillzizié/e 1945-1947. Oroszarszcig és at Nyugm: /e()'z()'tt, Budapest 19 95, 374.
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kapcsolatokrél is. Vatikzin ugyan hivatalosan nem kijzélte eillzispontjeit, azonban az
olasz Actio Catlroliczz lapja, 212 I1 Quotidizmo cimfi Iapon keresztiil jelezte, hogy azok
nem szfintek meg, csak a nuncius tisztsége nines betéltve Angelo Rotta kényszerfi
tévozzisa miatt. A Cikkben azonban mzir megjelent az a feltétel is, hogy a kapcsolatok
rendezéséhez elengedhetetlen Magyarorszég teljes szuverenitésénak helyreeilliteisa,
hiszen mig a fegyversziineti egyezmény érvényét nem Veszti, a magyar kormziny
cselekvfiképessége korlétozva van. A Szentszék Vzirakozé zillzispontjzit tovzibb er6si-
tették azok a hirek, amelyek a szabadségjogok érvényesiilésérffl, a katolikus sajté és a
Vallzisos egyesiiletek helyzetérfil érkeztek Magya1‘01'sz2igr6l.I9

Az aggodalmak hamarosan beigazolédtak, mivel a békeszerz6dés szeptember
15—ei ratifikzilziszit k0'vet6en elrnaradt a szovjet csapatok kivonzisa, és Magyar0r—
szzig szuverenitzisa toveibbra sem éllt helyre. A diplomeiciai kapcsolatok helyre—
zillitzisainak kérdése ezzel tulajdonképp el is d61t, azonban az egyhézpolitikai
helyzet rendezésre Vonatkozéan még szzimos kezdeményezés sziiletett.” I947
novemberében, amikor Velics Lziszlé, fij rémai magyar kiivet Francesco B0rg0n—
gini Duca olaszorszzigi nunciuson keresztiil a diplomziciai kapcsolatok rendezé-
sére tett lépéseket, mér azt a Veilaszt kapta, hogy nem létjék elérkezettnek az
id6p0nt0t arra, hogy a magyar korménnyal teirgyalzisokat Vegyenek fel és a dip-
Ioméciai kapcsolatokat helyrezillitszik. A Szentszék élléspontjét azzal indokolta,
hogy a békeszerz6de's ratifikélaisa ellenére sincsen meg 21 kormény teljes cselekVé—
si szabadséga a szovjet csapatok elmaradt kivonésa és a bizonytalan belpolitikai
helyzet miatt. 1948. februzir 28-2111 ennek ellenére XII. Pius kiiléjn kihallgatzison
fogadta Végiil Velicset, azonban a peipa kétkedve fogadta a kormziny kapcs01at—
felvételi széndékét, ugyanakkor fenntartotta annak Iehetfiségét, hogy a rémai
magyar kévetségen keresztiil nem hivatalos kapcsolatokat tartsanak fenn 21 kévet
kézremfikédésével.“

2. A SZENTSZEKI MAGYAR KOVETSEG
VILLAJA

A szentszéki magyar kévetség mfikédését Magyarorszég megszzillzisa utzin is f01y—
tatta, mivel a kutatzisok szerint Horthy Miklés korményzé kiiléjn kérésére Apor Gai-
bor Vatikeini kévet nem mondott Ie ekkor kéveti megbizatzisérél, hanem a helyén ma-
radt egészen a nyilas hatalométvételig. 194.4. jfmius 12—én a pzipai Allamtitkérszig

'9 MOL XIX—J—1—j, Vatikzin IV—I4, 258/p0l—I947. Téth Lziszlé jelentése rémai kikiildetésér61.
2° GERGELY, Mczg)m°—s‘2;ent$2;é/ez’ kapcsolatole (1920-1990), 82; BALOGH MARGIT, K6161/nizéis 62 /eulz'ys2;zZ/e

m()gb'tt — Czczpik Gyulrt egri érse/at tcirgycllcimi I948—IJom, AZ egyhzizi iskolaik zillamosftésa Magyarorszégon,
1948 (szerk. Szabé Csaba—Szigeti Laiszlé), Budapest 2008, 65-102; GYARMAT1 GYGRGY, A ]WindSze7/lt_y—iig)/
“dz'pl0mriciczz"’ rendezéséne/e kudczrccl, T6rténe1miSZemle (2000) 1-2, 69-90; RETFALVI BALAZS, Czzlpik G3/u-
lcz 1948-515 r67mlz' zizja éy dz apostoli vizinicié /eérdése, Egyhziztérténeti Szemle 12 (2011) 2, 3-38.

2‘ ZWOL XIX—_]—1—j, Vatikén IV—113, 76/res. p01—194. 8. Velics kévet pzipai audienciéja.
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jegyzéket intézett Apor kévethez, amelyben felszélitotta, hogy munkatarsaival, Per-
czel Tamassal, Szabé Lajossal és a har0mf6s személyzettel egyiitt két napon beliil k01-
tézzén be Vatikzinallam teriiletére, majd pedig 194.4. junius 24-én XII. Pius papa au-
diencian fogadta a kévetet.“ A k1"1ls6s munkatarsakra, Luttor Ferenc kzinonjogi
tanacsosra és Aradi Zsoltra a felhivas nem V0natk0z0tt.23 A kévetség munkatarsaival
a kapcsolatok késébb is fennmaradtak, és tébbszér tajékozédtak nziluk a magyar hely-
zetrffl. 1945. februar 20—ain Domenico Tardini kért tajékoztatast Apor Gzibortél, aki a
magyar helyzettel kapcsolatban a szovjetek tiszteletteljes magatartasat és a féldosztas
k61'i'1lite1'Vel<et emelte ki.24 Kzillay Kristéf Visszaemlékezése szerint Aporék mindent
az épiiletben hagytak, igy a kévetség levéltara is a kévetségi Villaban maradt.25

A szentszéki kévetség székhelye I939—t6l egy modern, kivalé elrendezésfi Viilaban
Volt, arnelyet Gori Mazzoleni gréftél bérelt a magyar allam a Viol Bruno Buozzi 75-03
szam a1att.25 A kévetségi épiilet feliigyeletét az angolszasz megszeillzis utan feltehet6en
a rémai magyar kévetséggel egyiitt a rémai svéd kéjvetség Vette at.27 Apor Gabornak
a Szzilasi kormzinnyal Valé kapcsolataira nincsen adat, annak ellenére, hogy a nyilas mi-
nisztériumban tervbe Vették egy konkordatum megkétésétfg A szentszéki magyar kep-
Viseletet Luttor Ferenc azonban tovabbra is ellzitta, és egyes forrasok szerint elfogadta
a Szalasi kormanytél is az 1'igyViV6i megbizat2ist.29 Apor szerint a kéjvetség disszid2i12isa-
kor tijntet6leg a németekkel Vonult be a Vatika11ba.3° Szerepének tisztazasat Mind-
szenty primas a k1'jl1'igy1'e tartozé kérde'snek tart0tta,3‘ maga Luttor pedig ugy Véleke—

22 Apor Gabor (Sepsik6r0spatak I889-Réma I969): arisztokrata szarI11azas1’1 diplomata, Apor Vil-
mos gy6ri piispék testvére. 1938—ban neveztek ki Vatikani kévetté. Aiagyarorszag német megszallasa
utan Horthy Miklés kormanyzé kérésére hivatalaban maradt. Réma I944. junius 6—ai felszabaditasa
utan csatlakozott a Barcza Gyfjrgy elnéklete alatt Svajcban megalakult Kéjveti Bizottmanyhoz. A ha-
boru utén nem tért haza Magyarorszagra. A rémai magyar emigracié egyik Vezet6 alakja iett, I94 8—ban a
Kulféldi iwagyar Actio Catholica elsé’ elnéjkének Vzilasztottak. 1952-1958 kéjzétt a Szuverén Maltai L0-
vagrend nagykancellarja Volt, I956-I969—ig pedig a rend olaszorszagi nagykévete. NEMETH LASZL6,
/Wz'mz's,zent_v Z7z'l7o7‘os 77¢egvdl6sult 53177151. A Scmto Stefano Rotondo év at Szemf Istvcin Hafi z, Budapest 2009, I38.

23 GERGELY, Mdg)’fl T—SZ€77t.?Zé/€i/edpcsolmfo/e (I92 0-I990), 72.
24 LOMBARDI, Lo Sonm Sede e i cottolici, 88.
25 Kallay Kristéf Visszaemlékezése. K0sz('jn6m Szerdahelyi Csongornak, hogy a hangfelvételt ren-

delkezésemre bocsatotta.
26 GERGELY, iwogym‘-szentszé/e2’ /eopcsoloto/e (1920-1990), 33. MOL XIX-]-26a/13 d., 84/biz-1947, 1947. au-

gusztus 18. (Pro memorirz. L11 vertenzol mild locpzzione dell’edzfz'cio dellrl legzzzione d’Ung/aerizl promo [(1 Szmm Sede
27 NAGYLAKI ENDRE, Imto/e o 7mlgyo'r-olotsz o.’z'p[o7miciotz' /eotpcsolozto/e 1945-1964 /eo'zo'ttz' tofiéneté/yez,

Archivnet I (2005).
28 GERGELY JEN6, Conco7'dzztum Hzmgozriczmz. A nyilm /€07/mciny koizkordcitum-tervezete I945 elején,

Szazadok 129 (1995) 3, 695-728.
29 Luttor Ferenc (Székesfehérvzir I886-Buenos Aires I953): I908—ban szentelték pappzi, és a Veszp—

rémi egyhazmegye papja Iett. Az Augmtinezmz tagja, 1909-ben Bécsben doktoralt. 1929-1947-ig a Papai
Magyar Intézet rektora Volt, I929-I944—ig pedig a Vatikani kévetség kanonjogi tanacsosa. I947—ben
telepiilt at Argentfnaba, ahol a magyar menekijltek iigyeit intézte, Valamint sokat tett a magyar emig-
racié kulturalis életének megszervezése érdekében. NFZMETH, Mindszemfy I7z72o7”o5 megvrzlosult cilmrz, I56 .

30 MOL XIX-J-1-j, Vatikan IV-116, 35/eln res.-1946. Apor Gabor feljegyzése
3’ MOL XIX—]—1—j, Vatikan IV—116, 35/eln res-194.6. Mindszenty Beresztéczyhoz, 1946. januar 31.
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dett szerepérffl egy késébbi ireiséban, hogy a magyar helyzet ellenére a Szentszék
kérésére maradt meg posztjén, a Sza'1lasi—k0rm2’1nynak pedig megtagadta az eskiit, ezért
nem folyésitottélc a fizetésétfiz

Apor Gébor I946 elején készitett feljegyzésében Luttor tevékenységét nyfltan
nécibareitnak min6s1’tette, és figy Vélte, hogy a keinonjogi tanzicsos méltatlannzi Vzilt
212 111' magyar korrneiny képviseletére. A kévet egyben jelezte a magyar kiiliigy sz2i-
mzira, hogy Luttor Angelo Rotta kiutasitzisa utén is hivatalos minfiségben jzirt el 21
Vatikzinban, valamint hogy Mindszenty hercegprimzis eisé’ rémai fitja alkalmzival a
kormziny hivatalos képviselfijeként lépett fel 21 primzis mellett, amin 21 rémai magya—
rok kérében sokan felhéborodtak. Apor Gébor a tanécsos felmentését siirgette a pri-
meis rnzisodik rémai fitja e16tt, nehogy 6 képviselje a kormzinyt Mindszenty biborosi
beiktateiszinzil. Gyéngyési Jeinos miniszter januzir 29-én a Iondoni kéveten keresztiil
— mivel ekkor meg nem Volt Réméban magyar kévet — fel is szélitotta Luttort teVé-
kenysége felfiiggesztésére, aki ennek eleget is tett, amelyet a svéd kéivetség han1aro-
san meger6s1'tett a magyar k1'il1'igyminiszte'riumnak.33

A szentszéki magyar kéjvetség fijjeiszervezése a diplomeiciai kapcsolatok he1yreailh’t;i—
szinak, Valamint a nuncius Visszatérésének kérdésével egyiitt keriilt napirendre. A2 1’1j
magyar kormény rémai képviseletét azonban csak 1946—ban sikeriilt megszervezni a
SZEB engedélyével az elfizetes olasz megkeresések utein. Szviridov altébornagy, a SZEB
elnékhelyettese I946. jfinius I7—é11 jairult hozzzi ahhoz, hogy a magyar kormziny diplo-
méciai kapcsolatot létesitsen Olaszorszéggal. Papp Almos ideiglenes 1'igyViV6 jfilius 2-gin
mutatta be megbizélevelét az olasz k1’il1'igyminisztériumban.34 I/Jgy tfinik, a kormény
tervei kézéitt az szerepelt, hogy a quirinéli kévetséggel egyiitt megnyitja szentszéki kep-
Viseletét is, 1946 elején ugyanis tébb név is felmeriilt a szentszéki kévet poziciéjzira.
Mindszenty Jézsef hercegprimzis Beresztéczy Z\/Iiklésnak irt levelében Dr. Gajzzigé
Lziszlé helyett Meggyesi Lziszlét preferzilta, Valamint Cavallierjézsef neve is széles k('3r—
ben elterjedt, mint esélyes V2ir0m:inyos.35 A korrnény egyértehnfi széndékzit abban is ki-
fejezésre juttatta, hogy az 1947—es kéiltségvetésben kiilén tételként Vették fel a kévetség
kiadésait. A szentszéki kévetség azonban a kormény széndékai ellenére nem nyilhatott
meg a Szentszék Vzirakozé és elfivigyzizatos zillzispontja miatt, igy a vatikéni kévetség
épiiietének feliigyeletét az 1'1jj2isze1'Vez6d6 rémai magyar kijvetség lzitta e1.3“

A szentszéki kévetség épiiletének eitadziszit a kiiiiigyminiszter megbizésébél
Kibédy Albert minisztériumi taneicsos intézte Rémziban, akinek Szzisz Viktortél, a

32 NEMETHY KEssERff KATALIN, ,,Szalma.’sdg0m [err 4 .1Jb'rt0'nb'772.” Az argentinai 77Zélg_j/4?‘ e77zzgMci6 tr)?"-
ténete 1948-1968, Budapest 2003, 30; LUTTOR FERENC, M{lg)’{lV0k Argemz’72/Zia/174. Délamerikai Magyar
Hirlap képes magyar naptzira, SE10 Paulo 1949, 82.

33 MOL XIX—]-1—j, Vatikén IV—116, 21, 35, 57/eln res.—x94.6. (Apor Gébor feljegyzése).
34 NAGYLAK1, Imtok, i.m.
35 MOL XIX-J-1-j, Vatikén, IV-116, 21/eln. res.-1946. Mindszenty Jézsef levele Beresztéczy Mik-

lésnak, I946. janueir 31; GERGELY, Magym/'—sze7ztszé/ei /azpcsolmfok (1920-1990), 81.
36 MOL XIX—J—I—j, Vatikein IV—II3, Téth Lfiszié jelentése 6. Kézlését lzisd e kétet k6Vetkez6 tanni-

1n2iny2’mak ffiggelékében.
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szentszéki magyar kévetség szémadéjaitél kellett étvennie, majd P6d6r Lészlénak,
a rémai kévetség iigyvivfijének aitadnia az ép1'iletet.37 A Mazz0leni—Villa zitvételére
I947. februér 28-sin keriilt sor a kévetség irodéjéban, azonban étadéként nem Szzisz
Viktor, hanem Papp Almosf‘ 21 rémai kévetség titkzira, ideiglenes iigyvivé’ szere—
pelt. Az étvétel sorén Papp Almos zitadta a bizalmas és adrninisztrativ irattzirat, a
kévetségi pénzteirat 82 460 lireival és 420 lira értékben két Ietéti nyugtét, a leltéri
tzirgyakat és a pzincélszekrény kulcsait. Kibédy Albert az zitvett tételeket mzircius
5-én adta zit P6d6r Lziszlénalc, a quirinéli kévetség ideiglenes Vezetésével megbizott
kbvetségi tanécsosnak. Az zitadzis sorzin kiselejtezték 21 kévetség elhasznzilédott in-
géségait, amely1'61jegyz()’k6nyVet Vettek fel, és a leltérnapléba is bejegyezték a veil-
tozésokat. Az zitadzis sorzin az eitadé Vizsgélébiztos felhivta P6d6r figyelmét arm,
hogy a szentszéki magyar kévetség épiiletébe csak a kiiliigyminiszter irésos rende-
letére lehet beengedni hivatalos megbizéssal utazé személyeket, ugyanis 1946 ok-
téberében és novemberében a kéjvetség épiiletét és berendezési térgyait jogtalanul
Vették igénybe, amelybfil kincstéri k2'1r0s0d2'1s sz2irmaz0tt.39 Az étvételt k<'3Vet6en
P6d6r Lziszlé csalédjzival egyiitt eitkéltbzétt 21 Via Bruno Buozzira, és elfoglalta a
Mazzoleni-Villa féldszintjén taleilhaté kévetségi helyiségeket.

3. A KGVETSEGI EPULET I’JJ TULAJDONOSA

A kévetség épiiletének bérletével kapcsolatban 1947 nyarén azonban je1ent6s
fordulat tértént, ugyanis Mario Gori Mazzoleni gréf a teljes i11gat1a11kompleXu-
mot eladta az Opus Dei egyhézi szervezet kéjtelékeibe tartozé Szent Kereszt Papi
Térsaségnalz (Societus Sucerdotulis Suuctue Crucis A Villa hziroméves bérleti szer-
z6dése reiadeisul 1947. november 14—én lejeirt. Az Opus Dei egy 1928—ban, Spanyo1—

37 ZVIOL XIX—]—1—j, Vatik:in—I—211, A szentszéki magyar kévetség aitvétele, Levél Kibédy Albert-
nek, I947. februér 21. 681/1-1947, e16irat. — P6d('jr Lziszlé (Csorna I9II—Budapest I984): 21 pépai bencés
gimnaiziumban érettségizett 1929—ben. 1934—ben Budapesten magyar—francia szakon Végzett, mint
E6tVé')s—k01légista. Az 1934/35-65 tanévben 21 pzirizsi E/vole Normule Supérieure ijsztéindijas hallgatéja
Volt. 1936—1945—ig a misk01ciFr2iter Gybrgy Gimnaiziumban taneir. A hziborfi alatt tagja és egyik szer-
Vez6je Volt :1 Misk0lc—diésgy6ri németellenes partizeincsoportnak. I944. december I7—ét6l Miskolc
képviseléje Volt az Ideiglenes Nemzetgyfilésben. 1945—t61 a Magyar Kommunista Peirt, majd az MDP
tagja. I945. méjustél miniszteri osztélytanzicsosi beosztiisban 21 kiiliigyminisztérium kabi11etfé'n6ke.
194.7 1nérciusaitél 1948 augusztuséig 21 rémai magyar nagykévetség tanzicsosa, ezt l<6Vet6en a l<1il1'igy—
minisztérium protokollféhéke. I94_9—ben révid ideig a kultuszminisztériumban dolgozott. I949—ben
kizérték az MDP-b6l, és a Madzich Imre Gimnézium tanzira lett. 1950 meijusziban koholt Védak alapjén
letartéztattzik, majd interneilteik. Biréi itélet nélkiil bérténben, majd a kistarcsai interneilétziborban tar-
tottzik fogva. 1953 nyarén szabadult, és zitmenetileg segédmunkzis lett. 1955-t6l haléléig a Corvina
Kényvkiadé francia nyelvi szerkesztéje Volt. V6. Magyar E’let7*/zjzi Lexi/eou, /ld vocem.

38 A k1'ihigyminisztéri11m politikai osztélyén 1944-ben miniszteri segéd—titké1r volt, 1946-1947-ig
21 rémai magyar kévetség ideiglenes 1'igyViV6je.

39 MOL XIX—]—I—j, V.:1tik2'1n—I—I04. Hivatalvizsgzilat 21 szentszéki magyar kévetségen, Atadési és
eitvételi jegyzfikényvek. 1947. ziprilis 2.
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orszagban alapitott, laikusokbél 21116 katolikus szervezet Volt, amelynek alapitéja,
Josemaria EscriVa4° mar a II. Vilaghaborfi alatt tervbe Vette kézésségének b6Vitését
és tevékenységi kérének kiterjesztését az egész Vilagegyhazra. Ennek érdekében
194.3—b21n Escriva megalapitotta 21 Szent Kereszt Papi Ta1‘s21s2ig0t, amellyel lehet6—
vé Valt az egyhzizmegyés papok csatlakozasa is a laikus kéizésséghez, az Opu.s Dezb6l
kiker1"116 papok mellett. A haborfi befejezése utan a kitfizétt célok megvalésitasa
érdekében Escriva 1946—ban Rémaba kiildte titkarat, Alvaro del P0rtil16t.4I

A fiatal spanyol papnak az egyetemes érvényfi jogi statusz megteremtése érdeké-
ben az egyhazmegyei jévahagyassal szemben papai jévahagyast kellett Volna kiesz—
kézélnie a szervezet szamara, azonban a meglévé’ jogi szabalyok és 21 kfiriai iigymenet
miatt nem jart sikerrel. 1946 jliniusaban ezért Escriva is Rémaba utazott, hogy elérje
a jévahagyast. A Vilagi intézményekkel kapcsolatos jogi sémak kib6V1’tésén mar 1940
éta dolgoztak a Kfi riaban Arcadio Larraona vezetésével. A munka eredménye a
XII. Pius papa altal 1947. februar 2-an kiadott Providu Mater kezdetfi enciklika lett,
amely a Vilagi intézmények fij jogi formajat teremtette meg. Az Opus Dei azonban
mar ezt mege16’z6en XII. Pius papa Cum societmfis kezdetfi’, 1946. jfmius 28-2111 kiadott
apostoli brévéjével egy sor egyhazjogi kedvezményt kapott, majd az enciklika megje—
Ienése utan pedig a papa a Primum Iustitutum kezdetfi’ dekrétummal 1947. februar
24.-én Vilagi intézménnyé avatta az Opus Deit. A papai jévahagyas egyben megadta a
h611 2ih1't0tt egyetemes i1‘2i11y1'tasi format is a SZ€1‘V€Z€’CI1Ci{.42

A jévahagyast k0Vet6e11 keriilt napirendre, hogy Rémaban egy, a szervezet
kormanyzasara alkalmas székhazat szerezzenek, amely egyarant szolgalja 21 terjesz-
ked6 kézésség adminisztraciés, oktatasi és Ielkiségi céljait is. Montini és Tardini
helyettes allamtitkarok figy Vélték, hogy a Iegalkalmasabb egy, a Vatik2inh0z k0ze-

4°]0semar1’a Escriva de Balaguer y Albas (Barbastro 1902—R0ma 1975): 1925—ben szentelték pappa.
1928—ba11 megalapitotta az Opus Deit,
séhez. 194.3—ban megalapftotta a Szem‘ [<€’l’6SZZ Pupi Tair.su.s¢2g0t, amely az Opus Dei elvalaszthatatlan ré—
sze lett. 1946—ban attelepfilt Rémaba, s halalaig az Opus Dei terjesztésén dolgozott. 1960—ban 21
zaragozai egyetem diszdoktorava avatték. A navarrai és a piurai egyetem nagykancellarja, és a Pzipai
Tudomanyos Akadémia tagja Volt. Halalakor az Opus Dei mar mind az 0t féildrészen elterjedt, 80 or-
szagban tébb mint 60 ezer tagot sz2iml2’1lt. II. Janos Pal papa 1992—ben boldoggzi, majd 2002—be11 szentté
avatta. Sirja 21 rémai Béke Kira1yn6je prelatusi templomban talalhaté. V0. Magyar Kutoli/eus Lexi/eon,
Budapest 1993-2010, dd -vocem.

4‘ Alvaro del Portillo (Madrid I9I4—R6ma 1994): Okleveles épitdmérnék Volt, filozéfiabél és ka-
n011j0gb0l szerzett doktoratust. 1935-ben lett az Opus Dei tagja, és hamarosan Josemaria Escrfva legk0ze-
lebbi munkatarsava Vzilt. 1944. jlinius 25—é11 szentelték p21pp2'1. 1946-161 Rémaban élt, és az Opus Dei
generalis pr0kur2’1t0ra Iett. A Rémai Kfi ria tbbb dikasztériumanak tanacsosa Volt, és aktiv résztVeV6je
21 H. Vatikani Zsinatnak. 1975—ben Escriva h2112i1a utan 212 Opus Dei Vezetéjének V2ilaszt0tt2ik. 1982—ben,
amikor II. Janos Pal papa az Opus Deit szen1élyiprel21t1’1r2’1j2’1V2’1 emelte, az Opus Dei elsé’ prelatusa Iett. 1991.
januar 6-2111 piispékké szentelték. 1994—ben hunyt el, sirja 21 Béke Kir2’1lyn6jének szentelt prel2'1tusitemp—
lom kriptajaban talalhaté. Boldogga avatasa folyamatban V2111. V0. bttp://www.opusdei./yu. (2012. 01. 31.)

42 DOMENIQUE LA TORNEAU, Isten mu've — Opus Dei, Budapest 1991, 59-61. V0. /Jttp://www.u7u1v.e.s./
cedej/englis/2/c/77/'0uology/seguudu—etupu./arm/. (2012. 01. 31.) SALVADOR BERNAL, Recuei/do de Alvuiro del P07‘-
tillo. Preludo del Opus Dei, Madrid 1996, 99-102.
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1i székhéz lenne. Az Opus Dei szzindékairél azonban a rémai arisztokrécia is érte-
siilt, és Virginia Sforza—Cesarini hercegné’ Mario Gori Mazzoleni gréf Villéjzit
ajzinlotta Escrivénak. A gréf ugyanis el akarta hagyni Olaszorszégot és mielébb
szerette Volna eladni értékes ingatlanzit. A Via Bruno Baozzi és 21 Via ili Villa
Sacc/aetti kézétt fekvé’ villa, amelynek kertje 21 Via Domenico Cl7’lll0 utcéig ért, k6-
zel 80 000 dolleiros Vétel2iron43 jutott a szervezet tulajdonziba, amelyet fokozato—
san fizettek svéjci frankban a gréfnak, mivel nem Volt kellé’ pénziik az ad2'1sVétel—
hez. AZ ingatlan egészét azonban nem tudték egészen 194.9—ig birtokba Venni,
ezért az Opus Dei tagjai a portzislak féldszintjén és emeletén hfizték meg magukat,
ahol tévozéséig Mazzoleni gréf is lak0tt.44

4. TARGYALASOK A MAZZOLENI-VILLA
BERLETERESL

Az 1’1j tulajdonos mindent megtett annak érdekében, hogy a Villa épiiletét is
birtokba Vehesse, és a szentszéki magyar kévetség bérletét felmondja. Erre feljo—
gositotta a2 a Perczel Tamzis, Volt szentszéki kéivetségi titkeir ziltal meger6sitett
értesijlés is, miszerint Apor Geibor szentszéki kéivet megigérte Mazzoleni gr6f-
11211;, hogy tulajdonosvziltzis esetén a magyar éllam felmondja a bérletet/P5 Alvaro
del Portillo elsé’ lépésként Ievélben é1‘tes1'tette szzindékaikréi Kertész Istvén 16-
mai magyar k('5Vetet,46 aki hamarosan jelentette is 212 iigyet a minisztériumnak.
A kiiliigyminisztériumtél Kertész augusztus 1—jén azt a Veilaszt kapta, hogy no-
vember 15-ig a bérlet nem mondhaté fel, mivel a lakzisbérletek felmondzisi tilal-
mzinak hatéridejét az olasz kormziny 1948. januzir 1—ig meghosszabbitotta. A mi-
nisztérium utalt arra is, hogy a magyar éllamkincstzir nagy Veszteséget szenvedne
a felmondzis ailtal, mivel a Vatikeini kéjvetség fijbéli felzillitzisakor az infieicié miatt
csak nagy reifizetéssel és sok nehézséggel lehetne 1’1j alkalmas bérletet taleilni. A mi-
nisztérium ezért a bérlet megtarteisa érdekében a jogtanaicsos intézkedését kérte, s
egyben meger6sitette 3 korébbi bizalmas megéllapodés érvényét. Tudattzik ugyan-
akkor a kévettel 2121 is, hogy a bérlemény zitadésénak az lehetne a feltétele, ha a

43 MOL XIX-]—26a/13. d., 84/biz—1947. P6d6r Lziszlé jelentése, 1947. augusztus 22.
44 URBANO PILAR, The Man of Villa Tevere. St. josemaria Escriva. His Years in Rome, New York 2011,

25-29; BERNAL, Recuerclo ale Alvaro Del Portillo, 101.
45 MOL XIX-J-26a/13 d., 84/biz-1947. P6d6r Lészlé jelentése, 1947. augusztus 22.
46 Kertész Istvzin (Putnok 1904—N0tre Dame 1986): 1926-ban szerzett éllatntudonlényi és jogi

doktorétust a Pézinény Péter Tudomeinyegyetemen. 1938—ban keriilt a kfiliigyminisztériuinba, ahol
f61eg nemzetiségi iigyekkel foglalkozott. 1942—be11 a bukaresti kéfivetségen Volt tisztviseifi. 1946—ban 3
périzsi béketérgyalésokon a magyar kiildéttség fétitkziraként Vett részt. 1947 épriliszitéi a héborfi uténi
els6 rémai kévetként szolgsilt. Megbizatésérél 1947. szeptember 24—én lemondott. 1949—t6l amerikai
egyetemeken tanitott tbrténelmet, politikatudomainyt. NAGYLAKI, Iratole, i.m.; NIEMETH, Mimlszemfy
liilioros megvalosalt alma, 154. MOL XIX—]—26a/13. d., 79/biz—1947. Kertész kévet levele Bolgér kéivet
firnak; MOL XIX—]—26a/13. d., 103/biz—194.7. Kertész Istvzin kévet lemondzisa.
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hziztulajdonos érban hasonlé és a vatikaini kévetség céljainak megfelelé’ mzisik
bérleményt bizt0sitana.47

Az iigy kézben azonban tovébb gyfirfizétt és Alvaro del Portillo, a papi térsaszig
prokurzitora, lépéseket tett az olasz k1"111"1gyminiszté1‘iumban és a pépai Al1amtit—
kzirszigon is. Augusztus 5—én Principe d’Aquin0, az olasz kiiliigy pr0t0l<olI0szt2’1ly2i-
rél hivatta Kertész Istvén kéivetet, hogy tiszteizzék a Vatikéni kéivetség épiiletének
helyzetét. A kévet a prot0ko1lf6n6k kérdésre megerfisitette, hogy Angelo Rotta
tévozésa ellenére a diploméciai kapcsolatok fennzillnak, ame1yr6l szerinte a Szent-
szék is hasonléan gondolkodik, csak az orszég szuverenitziszinak teljes Visszaszerzé—
séig sziinetelteti a hely betéltését. D’Aquin0 kifejtette annak Veszélyét, hogy a ber-
Iet elismerése kérdésessé Vzilhat, ha nincs bizonyithaté diplomeiciai Viszony.

A kévet veilaszéban megerésitette a bérleti szerzffdés érvényességét és 21 km-
mény széndékélt, hogy az épiiletet kéjvetség széméra akarja fenntartani. Hangs1’1-
lyozta azt is, hogy 21 kapcsolatok helyrezillitaisa a Vatikain aillzispontja miatt hfizédik.
D’Aquin0 a talzilkozé sorzin megemlitette azt is, hogy ha 21 Szentszék pozitiv 2i112is—
foglalzisénak hizinyziban étmenetileg meg is szfinne a bérleti jog, a Viszony rendezé-
se utén fennzill a 1ehet6ség az épiilet Visszaszerzésére. Kertész azonban figy vélte,
hogy D’Aquino szerint a Vatikén a spanyolok érdekében negativan nyilatkozna a
magyar szentszéki kapcsolatok helyreéllitésérél, hogy igy azok hozzzijuthassanak
az ingatlan teljes egészéhez/V‘

Ekézben 21 Via Bruno Buozzin a bérlemény Visszaszerzése érdekében megpr(3b2i1-
tzik ellehetetleniteni P6d6r Lészlé tanzicsos és csalédja mindennapjait. A k6Vetség—
nek otthont adé Villa emeletére, a bér1etiszerz6dés nyfijtotta lehet6ségel<et kihasz—
nélva az Opus Dei éltal létesitett internétusban Iaké egyetemisteik éjjel-nappal
feljzirkziltak, a padlzison olvastak és énekeltek. Lecserélték az emeletre Vezeté’ lep-
cs6h2iz zeirait, es tévedésre hivatkozva elzértzik a Vizvezetékeket is. A kévetségi
épiilethez tartozé kertben Végezték a zsolozsmét es gregorizin énekeket énekeltek.
Augusztus 12-én éjszaka arra hivatkozva, hogy a telek teriiletén lakék kéjtelesek
aleivetni magukat a klauzfirénak, P6d6r teivollétében belakatolték a bejératot, aki
igy csak nehézségek érén tudott bejutni a kéjvetség épiiletébe. P6d('jr az eset utén az
olasz kiiliigyhéz fordult, ami utén 21 tulajdonos Opus Dei képvise16je felkereste
Kertész k6Vetet.49

Alvaro del Portillo titkzira kfséretében 1947. augusztus 13-2111 21 rémai k('5Vetsé-
gen talélkozott Kertész Istvén kéivettel, es eitadta Tardini helyettes eillamtitkér
Taliani nagykévethez, a protokollosztzily Vezetfijéhez irt levelét. AleVé1lelkapcs0-
latban a prokurétor rémutatott, hogy a szentszéki magyar kijvetség nem létezik,
igy sem 3 szerz6de’s, sem az olasz t61‘Ve'11yek értelmében nem min6s1'i1 a Villa bé1'16—
jének az épiiletben laké csalzid. A kévet azonban felhivta az Opus Dei képVise16jének

47 MOL XIX—]—26a/I3 d., 84/biz—I947. 23.422/I/I947. A Vatikzini kévetség bérletének fehnondzisa.
48 MOL XIX-]—26a/13. d., 90/biz—1947.
49 ZWOL XIX—_]—26a/13. d., 84/biz—1947. P6d6r Lészlé jelentése, 1947. augusztus 22.
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figyelmét arra, hogy a hatélyos olasz térvények lehet6Vé teszik a bérlet fenntartészit,
és tiltakozott az épiiletbe delegélt feliigyelé’, P6d('5r Lészlé akadélyozésa és megzaVa-
rzisa ellen. A prokurétor nem is tagadta a széndékos zavarkeltést, mivel minden esz-
kézzel az épiilet birtokéba akartak keriilni, és Apor Gébor mail‘ emlftett 1’géreté1‘e hi-
Vatkozott, arnelyet Papp Almos iigyvivé’ is megeréisitett zillitésa szerint.

Del Portillo 211161 is téjékoztatta a kbvetet, hogy hamarosan kinevezik a szent-
széki spanyol kévetség kzinonjogi taneicsoseinak, s fgy neki is diplomziciai immuni-
tésa lesz, rendje pedig Réméban élvez mentességi jogokat, igy két diploméciai im-
munitzissal biré személy jogvitzijzirél Van szé. A rémai kévet arra kérte a spanyol
papot, hogy a fflggé’ kérdések végleges rendezéséig ne tzimasszanak nehézségeket
P6d6r tanécsossal szemben, és Végiil abban maradtak, hogy iigyvédeik jelenlétében
ésszeiilnek egy megbeszélésre, ahol igyekeznek majd megegyezésre jutni. A ta12’1l—
kozét k6vet6en az olasz kiiliigyminisztériumbél Clementi gréf telefonon arra kér-
te a kévetet, hogy igyekezzen megegyezni a spanyolokkal, mivel két diplomziciai
mentességgel rendelkezé’ fél jogvitéjaiba nem szélhatnak bele.5°

A kévet és a prokurétor teirgyalziséra augusztus 16-zin keriilt sor, amelyen nem
sikeriilt ijsszeegyeztetni a jogi zillzispontokat. A felek emlékeztetéikben jegyezték
fel élléspontjukat, amelyben pro és kontra a bérlet érvényességével, valamint a ma-
gyar-szentszéki kapcsolatok kérdésével kapcsolatosan érve1tek.5‘ A magyar kévet a
kapcsolatok kérdésében az I1 Quotidiano mzijus 10—ei cikkére, 21 spanyol fél pedig az
Allamtitk2i1‘s2ig magénjellegfi Ievelére hivatkozott. A legnagyobb nehézség azonban
abban rejlett, hogy egy rendhéz kertjének kézepén egy kiilféldi nagykévetség m1’1’—
ktidjén. Feltehetéien Kertész kéivet felvetésére a prokureitor felajénlotta, hogy az
épiilet elhagyésa esetén gondoskodnzinak P6d6r tanécsos Ialzziszirél, és a hivatalos
szerveknél lévé’ befolyzisuk révén megprébziljzik elérni 21 magyar tulajdonban lévé’
F1‘ak11éi—Vi1la ki1'ir1'tését. AZ 1'1j tulajdonos 2121 is felajzinlotta, hogy az 1941-65 meg-
egyezés értelmében a Villa berendezésére Vonatkozé és a magyar kéjvetséget 111egi1—
1et6 220 ezer lirés e16Vételi érral szemben lényegesen magasabb eiron, 2 millié lira
értékben megvzisérolné az ingészigokat, amelyet egyben keirpétlzisul is szeinna az
okozott kellemetlenségekértfiz

A tzirgyalés utzin Kertész kévet mu11katé1saiVal, Csfkszentmihzilyi f6ta112ics0s—
sal és P6d6r Lziszléval helyszini szemlét tartott a Fraknéi-Vi11:iba11, amelynek sorén
rnegeillapitotteik, hogy kis renovzileis utzin alkalmasszi Veilna az épiilet a vatikzini k6-
Vetség cé1jaira.53 A Fraknéi Vilmos ziltal épittetett Villeiban, amelyet az alapité

5° ZVIOL XIX—]—26a/13. d., 84/biz—1947. ad 4451/1947. Feljegyzés a Vatikzini kévetség épiiletével
kapcsolatban folytatott tzirgyalésokrél. 1947. augusztus 22.

5‘ MOL XIX-J-26a/13. d., 84/biz-1947. 1947. augusztus 18. (Pro 77zem01‘icl. La vertenzd mild local-
zione dell’edzfz'cz'0 dellzz Legczzicme d’U7zg}Je7/'ir1p7«'ess0 Z11 Szmtzz Sede; Pro memori/1, Alvzzro del Portillo Lzisd a
Fzlggele’/eet.

52 MOL XIX—J—26a/13. d., 84/biz—1947. ad 4451/1947. Feljegyzés 21 Vatikzini kévetség épifletével
kapcsolatban folytatott teirgyalaisokrél. 1947. augusztus 22; Alvaro del Portillo levele, 1947. augusztus 18.

53 MOL XIX—]—26a/13. d., 84/biz—1947. P6d6r Lziszlé jelentése, 1947. augusztus 22.
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1913-ban a magyar allamnak ajanlott fel, 1927—ig a Rémai Magyar Tdrténeti Inté-
zet mfilcédétt, majd a Falconieri-palota megvasarlasat k0Vet6en a téirténeti intézet
a Via Giulicira, a Collegium Hungaricumba kéltézétt at. A Frakn6i—Vil1a meg1'irese-
dett épiiletét 1929—ben bérbe adtak Filippo Merlini iigyvédnek, aki folyamatosan
bérelte az épiiletet, és a bérleti dijat térténeti forraskiadvanyok megjelentetésére
forditottak.

A Villa sorsara 1946 novemberében tere16d6tt ra ismét a figyelem, amely tu1aj-
donosanak a Magyar Tudomanyos Akadémiat tekintették. A magyar diplomatak
szivesebben Iaktak Volna ugyanis sajat, magyar tulajdonban, mint az olasz hatésa—
gok altal jobban e1len6rizhet6 bérleményben. E16sz0r Papp Almos 1'igyViV6t akar—
tak bekéltéztetni a Villa erneletére, kés6bb pedig egy kedvezé’ ajanlattal jelentkezé’
katolikus szervezetnek — fe1tehet6en a Papai Magyar Intézetnek — akartak Volna
atadni a Villa bérleti jogat. A minisztérium megprébalta felmondani a szerzfidést,
azonban a bérl6 ezt nem Vette tudomasul ugyanazok miatt az olasz lakasiigyi ren-
delkezések miatt, mint amelyek a szentszéki kévetség bérletének fenntartasat le-
het6vé tették.54

Augusztus 18-an Kertész Istvan felkereste a Mazzoleni-féle épiilet iigyében
Taliani nagykijvetet is, aki a magyar jogi allaspont mellett allt. Kertész kiemelte
el6tte, hogy a kévetség archivuma és hivatalos felszerelése is ebben a Villaban Van,
igy mar énmagaban teljes immunitast élvez az épiilet bentlaké diplomata nélkiil is.
Taliani a talalkozé soran igéretet tett, hogy felkeresi Tardini helyettes al1amtit-
kart, Valamint baratsagos szerz6dést javasolt, mert 6 is problémasnak Iatta, hogy
egy kévetség egy egyhazi intézmény kertjében Iegyen.

Kertész kévet még ezen a napon felkereste Francesco Borgongini Duca 01asz0r-
szagi nunciust is, hogy megtudakolja a Szentszék allaspontjat a magyar szentszéki
kapcsolatokrél, mivel az Alvaro del Portillo altal bemutatott levélbfil a Vatikan al-
Iaspontjanak megvaltoztatasara kéivetkeztetett. Borgongini Duca biztositotta a k0-
Vetet, hogy Tardini levele maganlevélnek min6s1'i1, igy nem tekinthetéi hivatalos
allasfoglalasnak. A kévet hangsfilyozta, hogy rossz benyomast keltene a magyar
katolikus kézvélemény e1l6tt, ha a Szentszék egy spanyol rend kedvéért megVa1-
toztatna a Magyarorszaggal fennallé diplomaciai kapcsolatairél kialakitott al1as—
pontjat. A nuncius elvetette a kévet azon felvetését, hogy felkeresse az a11amtit—
kart, mivel a széban forgé levél nem Volt hivatalos, és a Szentszék allaspontja a
kérdésben Valtozatlan. Domenico Tardini levele azonban mar eléirevetitette a
Szentszék allaspontjanak Valtozasat, hiszen régéta aggodalommal tekintettek a

54 CSORBA LAsZL(), A Fm/e7/z6i—vz°lla — at Matgvm‘ Kc'iztai7‘m5¢Zg' Szentszé/c melletti mtgykiiivetségéne/e szé/€-
/yelye, Magyarorszag és a Szentszék diplomaciai kapcsolata 1920-2000 (szerk. Zombori Istvan), Buda-
pest 2001; TUSOR PETER, A wtti/cciizi 7mtgvm'/eutcttciso/«V61, Artner Edgar, ,,Magyar0rszag mint a nyugati
keresztény m1'iVe16dés Véd0'bastyaja”. A Vatikani Levéltarnak azok az okiratai, melyek éiseinknek a
Keletr(’)’l Eurépat fenyeget6 Veszedelmek ellen kifejtett eréfeszitéseire Vonatkoznak (cca 1214-1606)
(CVH 1/1), Budapest—R0ma 2004, XLIV. IL. XXXII. CIV. V0. NEMETH, Mindszemfy 1717207/'05‘ 77zegwll0'5ult
oilma, 69-75; Primasi Levéltar, 6359/1948.
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magyarorszégi egyhaiz jévfijére, amelyet 212 1947-68 év tavaszzinak belpolitikai és
egyhzizpolitikai eseményei mind inkaibb meger6s1’tettek. Tardini reakciéjébél az is
kiolvashaté Volt, hogy az Allamtitkzirszigon kétségekkel tekintettek Magyar0r-
szzig szuVe1‘enit2is2inak kérdésére, és a szovjet csapatok esedékes kiV0n2is2ira.55

Kertész Istvzin térgyalésaival peirhuzamosan P6d6r tudomést szerzett arrél,
hogy az Opus Dei éltal haszneilt utcai épiiletben laké 14 f6 mellé hamarosan fijabb,
nagyszzimfi spanyol egyetemi hallgaté érkezik 21 Via Bruno Buozzira, akiknek V2ir—
haté zavaré magatarteisait csak er6szakkal lehetne megakadélyozni. Az esetleges
botrziny valarnint a kialakult kellemetlen helyzet miatt P6d6r Lziszlé jelezte Ker-
tész kévetnek azon szzindékét, hogy szivesen elhagynzi csalédjzival a kévetség ép1'i—
letét. A kévet azonban nem tzimogatta P6d6r elhatzirozészit, mert tartott attél,
hogy a spanyolok ezt a gyengeség jelének Vennék, és bekéltéznek az ép1'iletbe.55
A kévetségi tanzicsos a kiiliigyminisztériumba kiildétt Ievelében megfogalmazta
a bérlettel kapcsolatos fenntartésait is. Ezek lcézbtt e1s6 helyen emlitette az épiilet
kedvezfitlen elhelyezkedését, mivel egy telek kézepén részben ép1'i1etekt6l és kart-
t6l kéjriilvéve elszigetelten éllt. Toveibbi nehézségnek tartotta, hogy a bérlemény
tulajdonosa egyheizi szervezet, amelynek tevékenységével csak nehezen egyeztet—
het6 ijssze a kévetség m1’ik'o’dése. A bérleti szerzéidés szémos e16ny1:elen passzuszit is
kiemelte, amelyek lehet6vé tették, hogy a bérbeadé olyan épitkezésekbe kezdjen,
amelyek a kévetségi épiilet tovzibbi elszigetelését eredményezhették Volna. A tulaj—
donos ugyanis a szerz6dés értelmében csékkenthette a kertet, éthelyezhette a bej2i-
rati kaput, megvziltoztathatta a kerten étVezet6 kocsifit méreteit. A bérbeadé rai-
adzisul haszneilhatta az épiilet padleiszit, ami szintén lehetéiséget adott a bérl6
zavaréséra. Mindezekkel szemben a bérI6 csak hat havi felmondéssal élhetett.57

Az Alvaro del Portilléval tijrtént talzilkozé utzin Kertész kévet a minisztérium
utasitziszinak megfelelfien kikérte 21 rémai kijvetség jogtanzicsoszinak, Giacinto
Rabby iigyvédnek a jogi véleményét, aki augusztus 21—én kelt levelében részletesen
elemezte a prokurétor ziltal zitadott pm memorial jogi érvelését, és azt tanécsolta,
hogy az érvényben 1éV6 olasz Iakzisbérleti szabailyozzis alapjén ragaszkodjanak a bér-
lethez, Inert a tulajdonosnak ezek alapjén nem £111 médjéban megfosztani a magyar
kévetséget a bérleti j0gté1.58 A jogtanécsos hangsfilyozta tovzibbzi, hogy lak2isbé1‘le—
tek zziroleisénak feloldzisaiig a magyar eillam jogszerfien tartja bérletében az épiiletet,
és a helyzeten az sem Vziltoztat, hogy eitmenetileg a Vatikéni magyar kijvetség nem
mfikédik, és Véleménye szerint a kéjvetségi épiilet lakés céljait is szolgeilhatja, s igy a
fennéllé hasznélat nem ellentétes az eredeti rendeltetéssel szemben.59

55 ZVIOL XIX—]—26a/13. d., 84/biz—194.7. ad 4.4.51/194.7. Feljegyzés a Vatikzini kévetség épiiletével
kapcsoiatban folytatott tzirgyalésokrél. 194.7. augusztus 22.

56 MOL XIX—_]—26a/13. d., 84/biz—194.7. Pé’d6r Lészlé jelentése, 1947. augusztus 22.
57 U0.
58 MOL XIX-J-2621/13. d., 84/biz-1947. Giacinto Rabby iigyvéd szakvéleménye, 1947. augusztus 21.
59 Uo.; MOL XIX—]—1—j, Vatikein—1—132. 1948. augusztus 31. 715/1948.
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Kézben a magyar belpolitikai Vélszig miatt Kertész Istvzin lemondott rémai 1(6-
Veti megbizatésérél és az Egyesiilt Allamokba t2iV0z0tt,6° fgy az iigyeket P6d('5r
Lészlé Vitte tovébb, aki szeptember 6—én s1'irg6s utasitést kért a Vatikéni kévetség
iigyével kapcsolatban. A minisztérium szeptember 11—én érkezett téVi1'atéban bele-
egyezett a bérlet étadziséba azzal a feltétellel, hogy a tulajdonos a megéllapodés er-
telmében kiiiritteti és felfijittatja a Fraknéi—Vi1la épiiletét. A minisztérium az zit-
adés idejét a villa zitvételével egy id6ben hatzirozta meg, Valamint feltételiil szabta,
hogy a magyar eillamot a bérlet utén terhe16 helyrezillitzisi k('5telességr61 az fij tu1aj-
donos mondjon Ie. A berendezés eladziszirél figy rendelkezett tovébbzi, hogy 212 in-
géségok a régi éron megVehet6ek és az spanyolok ajénlata szerint eladhatéak, a be-
folyt 6sszegb61 pedig a Fraknéi-Villzit kell berendezni.“ P6d6r Lziszlé hamarosan
arra kérte a kiiliigyminisztériumot, hogy intézkedjen a Fraknéi-Villa kiiiritése ér-
dekében, azonban az épiiletet ugyanazok miatt a lakzisbérleti rendelkezések miatt,
amelyek 1ehet6Vé tették a Mazzoleni-villa bérletéhez V2116 ragaszkodaist nem sike-
riilt felszabaditani a bérlet alél, és igy a kérdés megoldésa elnapolédottfiz

A kéivetség jogtanécsoszinak Giacinto Rabby mzir emlitett jogi Véleménye alapjzin
igy a kijvetség fenntartotta a Vatikéni kéjvetség bérletét, amely eilleispontot az 1’1j tu-
lajdonos is gyakorlatilag tudomésul Vett és egyel6re megnyugodott a megV2i1toztat—
hatatlan helyzetben. Hamarosan azonban je1ent6s fordulat zillt be Magyarorszég
kiilpolitikzijéban, mivel a périzsi békesze1‘z6de's 194.7. szeptember 15—ei 1‘atifik2’1ci(3j2it
k('jVet6en elmaradt a megszéllé szovjet csapatok kivonaisa, amelynek kijvetkeztében
Magyarorszzig szuverenitaisa sem éllt helyre. Ezzel a magyar—sze11tszéki kapcsolatok
helyrezillitéseinak alapVet6 feltétele semmisiilt meg, és a kérdés tulajdonképpen Veg-
leg zétonyra futott. A volt szentszéki kéivetség épiiletének bérletét igy egyértelm1’i-
en mér csak az olasz térvények alapjzin Volt lehetséges fenntartani.

A magyarorszzigi egyhézpolitikai fejleményeket lzitva az Opus Dei 1948 2ip1‘i1is2i—
ban pert inditott a bérlemény Visszaszerzéséért, amelynek térgyalziseit oktéberre
tfizték ki.“3 A szervezet kézben folyamatosan épitette ki kéjzpontjzit, és I948. jfinius
29—én megalapitotteik az Opus Dei tagjainak képzését szolgzilé Szent Kereszt Kollé-
gium0t.54 AZ iskolai év és a tél kézeledtével egyre fontosabbzi Vzilt tehét az Opus Dei
Vezetése szzimzira, hogy az ingatlant meg oktéber el6tt Visszakapja, ezért bizonyos
egyezkedési hajlandészigot mutatott. Velics Lziszlé, aki Kertész Istvén tévozzisa
utén 1947 oktéberében Iett a rémai kéjvetség V€ZCt6j€ 1948. augusztus 1o—én jelezte
a minisztériumnak a spanyol szervezet tzirgyalzisi széndékzit. Velics kéjvet ennek
kapcsén azt javasolta, hogy a tulajdonos a bérlet feladésziért cserébe semmisitse meg
azokat a kételezettségeket, amelyek a magyar zillamot a bérlet feladésakor terhelik,

6° MOL XIX—]—26a/I3. d. I03/res. P0l—I947. Kertész Istvein lemondésa.
61 MOL XIX-]—26a/13.d., 90/biz—1947.
62 U0.
63 MOL XIX-J-I-j, Vatikén-1-I32.
64 V6. /attp://www.uuuv.cs./cedq/euglis/9/C/W0uology/seguudu—etupu./ytml. (2012. 01. 31.)
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sajét kéltségen szerezzen a rémai kévetség tanaicsoszinak, egy igényeinek és rangj2i—
nak megfelelé’ lakést és Véllalja a kévetségi ingéségok széllitzisét.

Velics k0Vet55 levelében ugyanakkor arm is felhivta a minisztérium figyelmét,
hogy a helyzet a magyar zillam szempontjzibél je1ent6sen rosszabbodott az I947—es
évhez képest. Az olasz belpolitikai helyzet ugyanis megnévelte a Iakeiszzir fel0ld2i-
seinak Valészinfi ségét, és napirenden Volt bizonyos lakeiskategériaik felszabaditésa.
Mindez a Vatikeini kévetséget is érinthette Volna. Rziadzisul Velics szerint az olasz
hat(’)ség0l< hallgatélagos élléspontja az Volt, hogy az épfiletet nem hasznziljék a szer-
z6désben jelblt célnak megfe1e16en. A kévet tovzibbzi kiemelte azt is, hogy a hziz
fekvése, Valamint a telekkomplexum oldalén elhelyezett spanyol papnevelé’ intézet
névendékeinek rnagatartésa miatt lehetetlenné tette az épiilet 1ak2is—cél1’1 fe1haszn:i—
lzisét, amely éltal még kileiteistalanabb a helyzet arra, hogy az fij tulajdonos elfogadja a
ldiliigyminisztérium I947-es téviratéban megszabott feltételeket. A kévet szerint
fgy 212 a Veszély fenyegetett, hogy minden ellenszolgéltatés nélkiil és a bérleti szerz6-
désben vzillalt kételezettségek terhével az épiilet feladészira kényszefiil a kormziny,
ezért miel6bbit2irgya12is0kat javasolt. A bérletiigy gyors elintézését tehzit egyérte1-
mfien indokolta az, hogy a bérletnek nem Volt meis jogalapja, csak 212 012152 ki1a1<01—
tatzisi tilalom.“

Hamarosan azonban fij mozzanat meriilt fel a bérletiigyben, amely jelent6sen
megnévelte 21 tzirgyalzisra ke'sz1'iI6 magyar kévetség poziciéit. Az olasz kormziny a
bérletek zzirolziszinak meghosszabbiteisét kezdeményezte. AZ [1 Me.v.vdgger0 I948.
szeptember 1—jei szzima szerint a kormeinytervezet a bérletek fijabb 5-7 évre t0rté—
I16 zairoleisét ireinyozta e16, amely teljesen ellehetetlenitette Volna az Opus Dei t0-
rekvéseit. A magyar szempontbél kedVez6 helyzet gyors lzihasznziléséra Velics
kévet azonnali térgyalélsokat javasolt az e16bb mzir emlitett feltételek érvényesi-
tése mellett.“7 A minisztérium engedélyének megérkezése utzin Velics Lziszlé
r0gt'0'n meginditotta a tzirgyalzisokat, abban a reményben, hogy a h0ssz1’1 id0' éta
hfizédé vités iigy, a lehet6 legeléinyéisebb feltételek mellett réjvid id6n beliil meg
fog oldédni. E156 lépésként sikeriilt elérni, hogy a polgeiri biréségon inditott per-
t61 a felperes elélljon. Giacinto Rabby jogtanzicsos a felperes 1'igyVédjét6l, Velics

65 Velics Lészlé (Drezda I890—K2il I 953): I912—t6l diplomata. 1921-1935—ig miincheni f6k0nzul.
Szolgélata sorain személyes ismeretségbe keriilt Eugenio Pacelli pépai nunciussal. 1935—1939—ig a genfi
népszéivetségi képviselet Vezet6je és egyben svéjci kijvet. 1939-1944.-ig athéni k0Vet. A hziborfl utén
azon kevés régi kévet egyike Volt, akit zitvett az 1’1j kormzinyzat. 1947 szeptemberétél I94 9 zipriliséig
rémai k0Vet, és egyben 3 Vatikeini kévetet is helyettesitette. I948. februér 28—:in XH. Pius pépa mag2in—
kihallgatéson fogadta. A Mindszenty-ijgy diploméciai rendezésére tett kfsérletek idején a kormény
képviselfije Volt 21 Vatikzin felé. A MiI1dszeI1ty—pert k0Vet6en I949. ziprilis 25—én felmentették k0Veti
megbizatésa alél, es augusztusban nyugdijazték. 1950-ben kitelepitették Kzilra, ahol I953 -ban halt meg.
HIDAS I. PETER, Kilcitcis /1 /eb'vetség7/'51.‘ Velics Lziszlé Gi)'1*b'g07'szz2glm7z I939—44, M1'1lt és ]0V0' (2005) 2, 40;
K437/‘olyi MibcZl)/ levelezgése. V: I945—I949. VI: I949—I955 (kiad. HAJDU T1B0R—LITVAN GYGRGY), Budapest
2003-2008, V, 495. 576. 615. 616; VI, 474-476. NAGYLAKI, Imtole, i.m.

66 MOL XIX-J-1-j, Vatikén-1-132, Réma, 1948. augusztus 10. Velics Lészlé levele Rajknak.
67 MOL XIX—]—1—j, Vatik:in—1—132, 1948. szeptember x1. 208/biz—1948.



A VATIKANI MAGYAR KOVETSEG VILLAJA 1115 AZ OPUS DEI 363

kévet pedig Alvaro del Portillétél szébeli fgéretet kapott arra, hogy a kitfizétt
targyalason nem fognak jogi képVisel6t allitani, S igy az olasz perrendtartas értel-
mében a per 1negsz1’1’nik.68

Hamarosan S01‘ keriilt a levélvziltas formajaban létrejétt megallapodas ala1'r2isara
is. A dokurnenturnot Velics Laszlé tavollétében, akit a Mindszenty-iiggyel kapcs0-
latban rendeltek haza k0nzultaci6ra,69 Szekeres Gyéirgy ideiglenes 1"1gyViV61’rta ala
1948. november 17—én. A szerzfidésben a magyar fél Vallalta, hogy a szerzfidésben
foglalt feltételek teljesiilése esetén 1949. februar 1—jéig lilfifltl a Viule Bruno Buozzi
75. szarn alatti épiiletet. AZ Opus Dei ugyanakkor a szerz6désben Vallalta a magyar
fél ésszes korabbi kévetelésének teljesitését, és kételezték magukat, hogy a magyar
kévetség nevére kiallitott bérleti szerzédésben négy évre a Vuzle Gorizuz 25/c haz
els6 emeletén lévé’ étszobas luxuslakast a csatolt leltarnak megfelel6en berendezve
ingyen a magyar fél rendelkezésére bocsajtjak. Vzillaltak tovabba, hogy a Vatikani
kévetség épiiletében lév6 magyar tulajdont az ingatlanhoz szallitjalc, Valamint sem-
misnek tekintették a bérlet feladasakor a bérl6t terhel6 kételezettségeket. A spa-
nyol fél egyfittal irasban is Visszavonta a magyar kiiliigyminiszter ellen inditott pe-
rét, amelynek targyalasat oktéber 25-re tfizte ki a b1’r6sag.7°

A megallapodassal a magyar allamnak az olasz Viszonyok ktizepette a lehet6
legeléhybsebb megoldast sikerijlt elérnie. A szerz6dés szerint a kévetség re11dell<e-
zésére bocsatott 1'1j lakas havi bére 100 000 lira Volt, igy a bérlemény felszabaditasa
az Opus Deinek tébb millié lirajaba keriilt. Egy fiiggé’ kérdés maradt csak a kéjvetség
bfitoraival kapcsolatban. A bfitorok egy része ugyanis Mario Gori Mazzoleni tulaj-
dona Volt, amelyeknek bérét a bérleti szerzfidés alapjan fel kellett értékelni. Ezt
mintegy 80 000 lira kériili ésszeget a tulajdonos mar nem Vallalta at, amely az0n-
ban akkor sem jelentett Volna komoly kiadast, ha Mazzoleni gréf esetleg érvénye-
siteni tudta Volna kévetelését.

Rajk Laszlé k1'il1'igyminiszter 1948. december 17—én hagyta jéva a megallapo—
dast és elrendelte, hogy a bfitorokat a kéjveti lakasba, Valamint a Rémai Magyar
Akadémiara szallitsakfl Az értesités azonban az iinnepek miatt — figy tfinik — nem
érkezett meg id6ben, Inert Szekeres Gyérgy kévetségi tanacsos, aki P6d('3r Laszlé
utan az épfiletben lakott, s1'i1‘g6s utasitzist kért Budapestr6l, hogy februar 1—ig el-
hagyhassa az épiiletet és atadhassa az Opus Deinek. 72 Az iigy hamarosan rendez6—
détt és Szekeres Gyérgy februar 12—én kiildéitt levelében mar a kijvetségi épiilet zit-
adasarél értesitette Rajk Laszlé kiiliigyminisztert. A magyar allam tulajdonat
képezé’ bfitorokat és mas értéktargyakat részben a rémai rnagyar kévetség épiileté-
ben, a Viu Villiui 14 szam alatt helyeztette el, részben pedig a Viule Gowiziu 25 sz.

68 ZWOL XIX—]—1—j, Vatik2’111—1—132, 194.8. oktéber 22. 252/biz—194.8.
69 V6. MOL XIX—]—1—j, Vatikan IV—14; MOL M—KS 276. f. 65. cs. 352. 6.6. 53 (MDP Kézponti

szervei. Rakosi Matyas titkarsagi iratai).
7° MOL XIX—]—1—j, Vatikan 1-132, 1948. november 17. 300/biz—1948.
71 U0.
72 ZWOL XIX—]—1—j, Vatikan I-211, 194.9. januzir 12. A Volt Vatikani kévetség épiiletének bérletiigye.
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alatt léV6 1akasban.73 A Vatikani kovetség épiiletébffl elszallitott ingosagok jegyzé—
két Szekeres marcius 19-én kiildte meg a minisztériumnak. Helysz1'1’ke miatt azon-
ban a rémai kovetségen elhelyezett bfitorok és ingésagok csak atmenetileg matad-
hattak. AZ ép targyakat az fires helyiségekben helyezték el, a régi, sériilt ingésagok
selejtezésére pedig bizottsagot alakitottak és tervbe Vették arVereze’s1'iket.74

A Vatikani magyar kovetség épiiletének atadasaval masfél éves huzavona utan
végiil a Mazzo1eni—vil1a az Opus Dei kezébe keriilt, amely birtokba Véve a te1ek-
komplexum egészét, hozzalatott oktatasi és adminisztraciés kozpontja kiépitésé-
hez. A vatikani magyar kovetség iijranyitasaia egészen I99o—ig Varni kellett, a dip-
lomaciai kapcsolatok helyreallitasa utan azonban hamarosan bekoltozhetett a
szépen felfijitott, s mar az 1947—es targyalasokon is fe1mer1"116 — eredetileg a magyar
torténeti intézetnek épitett — Fraknéi-Villaba, amelyet 1 9 91 6szén Angelo Sodano
biboros-allamtitkar avatott fe1.75

A Vatikani kovetség épiiletének bérletiigye sajatos oldalrél Vilagitott ra a ma-
gyar—Vatik2ini kapcsolatok aktualis ke'rde'sére, és az iigy kapcsan megfogalmazott
Véleményekben mar tiikrozfidtek a nemzetkozi politika és a magyar belpolitika Val-
tozasai, Valamint a Magyarorszag szuverenitasanak helyreallitasaval kapcsolatos ag-
godalmak.

FUGGELEK

Roma, I947. cmgmztus I8.
Alvaro del Portzllo emle’/ezmm

A Szent Kereszt Papi Tarsasag P7/'0ClL7/'élt07" genemlisa kifejti jogi allaspontjat a kozossége altal birtokolt,
am a Vatikani magyar kovetség altal bérleményként részlegesen hasznalt MaZz0Ieni—ViHa iigyében.

(MOL XIX—]—26a/13. d. 84/biz—194.7 — clozctylogr.)

Pro memoria
La procura Generalizia presso la S. Sede della Societa Sacerdotale della S. Croce,

attuale proprietaria della Villa di Via Bruno Buozzi 75, ritiene Che il contratto di
locazione a suo tempo intercorso con la Legazione d’U11gheria presso la S. Sede, sia
da considerarsi risoluto per il fatto Che tale legazione piii non esiste.

Ove pure — in ipotesi — l’immobile dovesse considerarsi come affittato allo Stato
Ungherese, sarebbe in ogni caso venuta meno la specifica destinazione per la quale
tale immobile era locato, ad uso cioe della Legazione presso la S. Sede. Ne tale
destinazione potrebbe esser mutata da uno dei contraenti senza il consenso del-

73 MOL XIX-J-I-j, Vatikan 1-211, 1949. februar 12. A Volt Vatikani kovetség épiiletének feladasa,
Szekeres Gyorgy kovetségi tanacsos ideiglenes iigyvivé’ levele Rajk Laszlé kiiliigyminiszterhez.

74 XIX-J-I-j, Vatikzin I-211.
75 CSORBA, A Fmkn6z'—vz'lla, 135.
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l’altro, Come appunto e avvenuto nella specie, essendo attualmente l’immobile
adibito ad uso di abitazione privata.

Neppure appare invocabile la facolta, Consentita per legge all’affittuario, di
sublocare l’immobile in deroga al divieto Contrattuale. Tale facolta E: invocabile
infatti soltento per gli imrnobili locati ad uso di privata abitazione; e tale non puo
evidentemente Considerarsi un immobile affittato per uso di Legazione, ancorché
una parte notevole dell’immobile serva in tal Caso per abitazione del titolare della
Legazione e per i locali di Sua rappresentanza. Trattasi infatti sempre di loCali a lui
occorrenti per Pespletarnento delle mansioni strettamente inerenti al suo alti
ufficio, e non gia di un’abitazior1e privata.

Comunque, ove pure non Volesse ritenersi il Contratto risoluto in tronco per la
ragioni ansidette, esso dovrebbe in ogni Caso risolversi per effetto della avvenuta
Vendita dell’immobile, in Conformita di quanto, per tale ipotesi, era espressamente
provisto nel Contratto stesso.

Ne varebbe invocare in Contrario la legge sul blocco degli affitti, poiché e paci-
fiCo Che il diritto alla proroga e rinunziabile. Ed esso e stato, nel Caso specifico,
effettivamente rinunziato, avendo il precedente titolare della Legazione, sig. Baro-
ne Apor, ripetutamente dichiarato Che di tale diritto la Legazione non si sarebbe
avvalsa in Caso di Vendita dell’immobile.
damento Che l’Ente ECClesiastiCo si e indotto all’aCquisto. Ed 6: a tale affidamento
pifl ancora Che a qualsiasi norma giuridica, Che esso si appella, nella ferma fiducia
Che il Governo Ungherese non Vorra smentire la parola data da un suo Rappre—
sentante.

Comunque, a prescindere anche da tutte le sue spresse Considerazioni giuri-
diche e morali, sta in fatto Che la Coabitazione dell’E11te Ecclesiastico e di una
quelsiasi legazione ad AmbasCiata7“ Che attualmente occupano la Villa 11011 e
praticamente possibile, e Che, mentre gran parte della Villa 63 attualmente del tutto
inutilizzata, L’Ente Ecclesiastico proprietario ne avrebbe estrema necessita, essen-
do stato Costretto a rilasciare la sede dove era provvisoriamente allogato, e tro-
vandosi quindi nella impossibilita di assolvere la Sua essenziale missione, Che e
appunto quella di rappresentate presso la S. Sede, della Casa Generalizia, esistente a
Madrid.

D’altronde, data la particolare natura delle due parti Contendenti, sarebbe
sommamente auspicabile trovare sul piano di una amichevole intesa, un’equa
soluzione della delicata Vertenza: Cio Che si ha motivo di ritenere sarebbe di
gradimento anche della Segreteria di Stato di Sua Santita, e del Ministero degli
Esteri Italiano.

A tal fine la Procura Generalizia della Societa della S. Croce proporebbe Che
l’immobile Venisse riconsegnato Col 10 ottobre p. v.; dichiarandosi essa, per Contro,
disposta ad aCCollarsi ogni spesa occorrente per il soggiorno in un grande Albergo

76 A ‘di’—to’l utolagos, kézzel irt beszfiras a gépelt szovegbe.
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del sig. Consigliere della Legazione presso il Governo Italiano, Che attualmente
abita in tale Villa, e della sua famiglia (durante un tempo da fissarsi di commune
accordo)77 La Procura Generalizia si riserva altresi di svolgere frattanto le pifi
intense ricerche per trovare un alloggio conveniente per Pabitazione del predetto
Consigliere, accollandosi parimenti 1e spese occorrenti per avere al pi{1 presto la
libera disponibilité di tale alloggio.

La Procura Generalizia della Societél della S. Croce si permette pregare che
Venga richiesta al Governo Ungherese una sollecita risposta, possibilmente tele-
grafica, essendo la soluzione di tale problema particolarmente urgente per essa.

[mpi
Alvaro del Portillo

Proc. Grale78

RETTALVIBALAZS

77 Ua. a ‘dumme’-to’1.
78 ‘Procumtore Genemle’.
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Alvaro del Portillo, az Opus Dei iigyViV6jének levele Kertész Istvén rémai magyar nagykévethez,
Réma, I947. augusztus 18. A benne emlitett emlékiratot lzisd itt, az elé'z6 oldalakon.



Mindszenty Jézsef hercegprimés levele Arthur Schoenfeld budapesti amerikai nagykévethez,
Esztergom, 1946. augusztus 2. Kéizlését leisd a kévetkezé tanulmény fiiggelékében, 3. sz.



SZENTSZEI/{I-2/VIAGYAR KAPCSOLATOK
A KOALICIO (1945-1949) EVEIBEN

1. NYITANY: A KIUTASIITASI

,,S1’1ly0s Veszteség a m. kat. egyhziznak, hogy Angelo Rotta érsek, ap0st0li nuncius 2’1pr.
6-2in kénytelen Volt elhagyni zillomeishelyét” — jelentette be Gr6szJézsef 21 magyar kat0li-
kus piisptiki kar héborfi uténi elsé’, 1945. m2’1jus 24—én tartott értekezletén, tigy is mint 21
mércius 29-én V2ir21tl21nu1 e]hal2il0z0tt Serédijusztinién he1‘cegpr1’m2’1s helyett e]n0kl6 ka10-
cs21i érsek. 1945 t21v21sz2in 21 n121gya1‘01‘szégi katolikus egyhéz nemcsak prim2is2it Veszitette el,
de 21 Szentszékkel V2110 k21pcs0l21tt21rt2'1sa is megneheziilt 21 nuncius kiut21s1't2'1s2iV21l. A h2ib01*1f1
befejezését k0vet6en Magyarorszég 21 gy6ztes nagyhatalmak képVise16ib612ill6 Széjvetséges
E]len6rz6 Bizottség (SZEB) e]len6rzése 21121 keriilt, és csakis ennek engedélyével sz1"1ntethe—
tett meg régi k21pcs0l21t0k21t, illetve létesithetett 1’1j21kat 212 1945. januér 20-2in M0szl<V2’1b21n 21
szfjvetséges hatalmak részér6l 21l2iirt fegyversziineti egyezmény h21t2ily21 21121tt. Erre az
egyezményre — b2ir tételesen nem t21rt21lmazt21 —, és 21 febru2i1‘b21n t211‘t0tt ja1t21i k0nferenci2i—
ra hivatkozva nemcsak 21 nyilas korményhoz akkrediuilt diplomatéknak keflett e1hagyni-
uk 212 orszzigot, hanem azoknak is, akjk 21 német megszzillzis, illetve 21 nyilas hatalométvétel
utén fijabb olgrément nélkiil, de tovébb mfikéjdtek Budapesten. Mérlegelve az ellentmondé
f0rr2’1s0l<21t figy Véljiik, hogy nem az Ideiglenes Nemzeti K0rm2iny s21j2it vagy kijzvetett in-
tézkedéséifil Volt szé, hanem 21 Szévetséges (Szovjet) F6p21r21ncsn0ks2ig d0n1in21nci2ij21 21121tt
lévé’ SZEB hozta, és h21jt0tt21 is Végre 21 déntést. Erre 21 legnyomésabb bizonyiték m21g2'1n21k
az érintettnek, Rotta nunciusnak a t0rténtekr6l szélé jelentésez eszerint a SZEB két 0r0sz
alkalmazottja szélitotta fel hérom napon beliili t2iV0z2’1sr21 1945. m2’1rcius 22—én 21 Szentszékz
képviseletét, miutén 21 tébbi semleges orszég (Portugélia, Sp2111y0l0rsz2’1g, SV2’1jc, Svédorszég,

I A MTA Bélcsészettudoményi Kutatékézpont Térténettudomeinyi Intézetében folytatott kut21témunk2'1t
az OTKA NK-83 799 sz. p2’|1y2’1z21t21 tette lehetévé.

2 A szakirodalomban is tapasztaihaté némi fogalmi zfirzavar a Szentszék és a Vatikén kiféijezések haszn2i1at2i-
ban. A kéznyelvi hasznélat tévesen nem tesz ktilénbséget 21 ,,Vatik2in”, azaz 21 Vatikzinvzirosi Allam és az Apostoli
Szentszék, 212212 21 Réma piispékének (21 p2ip21)hiVat211a k0z('jtt. A Vatikzin pillam, az Apostoli Szentszék pedig egg/—
/yzizi szerv, de mint ilyen 21 nemzetkijzi jog sajétos alanya. Helyesen szentszéki, és nem V21tik2ini dipl0m2iciai kap-
csolatokrél kell beszélni. Lésd SCHANDA BALAZS, Alazgyar cillcm/zi egy/ycizjog, Budapest 2000, 89; RéNAY MIKL0s,
A Szem‘s2;e'/e és tl T/Zzt27ezi7z Wrosdllmiz viszanya él k()'zZ2eszédI7e1z éf ozjaglum, Kiiliigyi Szemle 3 (2004) 271-289. — Az
1945-1949 kézétti szentszéki magyar kapcsolatok néhfiny részletére l2isd e kétet C1626 tanuhnényét is.



368 BALOGH MARGIT

Ttirijkorszzig) kévetségei is hasonlé utasitast kaptak.3 Rotta haladéktalanul tajékoztatta
Serédijusztiniain hercegprimast, aki halala e16tt még elolvasta a nuncius levelét, igy érte-
stilt a szentszéki képviselet j('5V6jénel< bizonytalansagarél, és az intézkedés Végrehajtasanak
megal<ad2i1y0zaisai1*a tett er6'feszitésr6'l.4

A nunciatfirara Vonatkozé déntés visszavonasa érdekében el6sz6r P. Janosi Jézsef je-
zsuita Iépett: nemcsak a szovjet képviseleten kjlincselt, de elment gréf Teleki Géza kul—
tuszminiszterhez, és biztatta: telefonaljon rzi az iigyben illetékes Kliment Jefremovics
Vorosilov marsallra, aki mar hetek éta Debrecenben tartézkodik, hogy ,,reVidealjak a pa-
pai kévetség kiutasitasat, Inert ebb6l nemzetkézi botrany lesz”.5 Balogh Istvan kisgazda
képviselé’, a fegyversziineti egyezmény egyik alairéja — aki szeged—a1s6k6zp0nti p1€ban0s—
bél lett miniszterelnékségi zillamtitkar — egy hét mfi lva,marcius 3o—2in érkezett Budapest-
re. A politikai karrierista pap—politikust mindenki azzal fogadta: mentse meg az apostoli
nunciust a kiutasitastél. A szovjetek altal is respektzilt, befolyasos zillamtitkar a bombaka-
rosult Disz téri rezidencia helyett az angolkisasszonyok Vzici utcai zardajaflnan talalt ra a 73.
életévét taposé, megrendiilt Rottara (ahova egyébként szovjet katonai segitséggel k61t6z—
kéidétt at), majd az intézkedés visszavonasa végett haladéktalanul a szovjet katonai pa-
rancsnokség székhelyére, a kijrliti Britannia szalléba ment. Borisz Pavlovics Oszokin, a
SZEB helyettes politikai tanacsadéja azonban csak 48 éra haladékot adhatott, az ennél
hosszabb kedvezmény mar Vorosilov marsallra tartozott. Az allamtitkar nem volt rest
Debrecenbe utazni, kimondottan annak e'rdek€fl)e11, hogy tovabbi haladékot kérjen V010-
silovtél. A kézbenjzirasoknak k('jsz6nhet6en sikeriilt is bizonytalan id6re felfiiggesztetni
Angelo Rotta kiutas1’tas2it.6

A magyarorszagi szovjet parancsnoksag hajlott a kivételezésre, talan mert igy akarta
korrigalni a ,,barbar Vérés Hadsereg”-161 kialakult képet a kézvélemény szemében, kivalt
azutan, hogy Apor Vilmos gy6rip1'isp('5k6t részeg szovjet l<at0112’1l< meggyilkoltak. A sz0v-
jetekhez bejaratos Nagy Téhétbm jezsuita szerzetes egykorti napléfeljegyzése szerint
Vorosilov maga is kelletlenijl allt a kiutasftashoz, egyedijl nem akarta Vallalni a fe1el6ssé—
get, ezért megkérdezte Moszkvat, de elutasité Valaszt kap0tt.7 Vannak, akjk az elutas1'tas—

3 TOMISLAV MRKoNJ1(’:, A7°c/yivio della Nmzzzkztum Apoytolicoz in Ung/yeria (1920-1939 Gli archivi della Santa
Sede e il Regno d’Ungheria (secc. 15-20) (CVH I/4; cura di Gaetano P1atania—Matte0 Sanfi1ipp0—Péter
Tusor), Budapest—R01na 2008, 259. A szerz6, a Vatikani Titkos Levéltar munkatarsa, a leghjtelesebb forrasok
alapjan ésszegzi a tijrténteket: Rotta 1945. maircius 25—éI1 és ziprilis 21—én kelt, Tardini helyettes zillamtitkarhoz
intézett — ma még nem nyilvanos — jelentéseit idézi. A jelentések tartalmaval egybecseng P. Nagy T('3h('jt6n1
S. korabeli napléja is: Orszagos Széchényi Kényvtér Kézirattara (OSZKK) 216. f. 19. 6. e. 4. fiizet, 1945. mar-
cius 23-ai bejegyzés.

4 Primasi Levéltar, 311/1945. Angelo Rotta olasz nyelvfi, kézfrasos levele Serédi Jusztinjanhoz. Budapest,
1945. Inarcius 27.
z(’)’ket jegyezte fel: ,,é€1I1iI1CI1Ci:ija kfjzvetlen halala el6tt meg elolvasta. Ezt a temetés alkalmaval a nuncius fir-
nak megm011dtam.”)

5 OSZKK 216. f. 19. 6. e. 4. fiizet, 1945. marcius 23-ai bejegyzés.
6 Politikatérténeti és Szakszervezeti Levéltar (PSZL) 867. f. 1/b. — 286. 15-16. fol. Dr. Balogh Istvan Vissza—

emlékezése, Budapest, 1970. rnajus 12.
7 OSZKK 216. f. 19. 6’. e. 4. fiizet, P. Nagy Téhétém S. J. napléja, 1945. apriljs 5.
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ban Rakosi Nlatyas kommunista Vezér kezét latjak,8 de Véleményiink szerint 6 ekkor még
nem olyan befolyasos személy, és Moszkvaban nélkiile is ellenségesen alltak mindenhez,
ami klerikalis. A nagyjabol ugyanekkor (marcius 21-én) Moszkvzfban targyalé Eduard].
F1ynn—nek, Roosevelt amerikai elnok katolikus tanaesadojanak V. M. Molotov szovjet
kiiliigyminiszter tett szemrehanyzist amiatt, hogy szerinte a Vatikan magatartasa ,,min—
den, csak nem semleges”, vagyis folyton szoVjetellenes.9

Végiil I945. aprilis 4—én rrelo Rotta papai nunciust masodszor is, ezuttal Véglegesen
pemomz non gmzfinak nyilvanitottak. Aznap reggel két masik orosz tisztVisel6 jelent meg a
nunciusnal, és kozolték: nem lehet kivételt tenni. A tavozasra 4.8 orat kapott.I° Nlzisnap,
aprilis 5—én a nuncius Budapesten még taialkozott Gr6sz Jozsef kaiocsai érsekkel, aki nap-
Iojaban mas szemponttal indokolta a dontést: ,,Az ok: a jelenlegi kormanynak njncsenek
kiilfoldi kovetei, tehat a kiilfoldnek sem lehetnek itt kovetei. Az igazi ok: Moszkva nem
akar tanfikat arra, ami itt torténik.”” Az érsek gyanujaban bizalmatlansag és az a félelem
fogalmazédott meg, hogy egy kommunista hatalomatvétel hasonloan radikalisan és egy-
hazellenes éllel megy rnajd Végbe, mint ahogy az I917 utan Oroszorszzigban tortént. Egy-
e1o’re azonban — legalzibbis 1947 (iszéig — Sztalinnak fontosabb Volt a Szovjetuniéval nem el-
Ienséges szomszédsagi zona kiépitése, mint a gyors és konyortelen szovjetizalas. A nuncius
persze Valoban szemtanu is Volt, hiszen atélte Budapest megszallasat, a Voros Hadsereg be-
Vonulasatg megfigyelhette az Ideiglenes Nemzeti Kormany létrejottét az oroszokhoz atallt
dalnoki Miklos Bela tzibornok Vezetésével, e's megtapasztalhatta az elso’ intézkedéseket,
koztiik az egyhazi foldbirtokvagyont felszamolo rendeletet a fo1drefo1‘mr(')l.

A Magyarorszagon 1930 ota diplomaciai szolgalatot teljesito Angelo Rotta kiutasitasat
formailag az indokolta, hogy Horthy Miklos ailamféi 1944. oktober 15—ei lemondasat ko-
Vet6en ailomashelyén maradt, és igy a Szalasi-rezsimnél is képviselte a Szentszéket. A
nuncius tagadhatatlanul érintkezett a ,,nemzetVezeté”’-Vel: e16sz('5r 1944. oktober 21—én
talalkozott Vele személyesen, mert tisztan kivanta Izitni az uj kormziny felfogasat az egy—
hazhoz Valo Viszonyrol, a felekezeti oktateisrol és a zsidokérdés tovabbi kezeléséroi. Gyor-
san nyilvanvaléva Valt, hogy a lényegi kérdésekben gyokeresen eitér az allaspontjuk. Bar
Szalasi buzgo katolikusnak Vallotta magat, az oktatast allami feladatnak, a zsidosag tarsa-
dahni kirekesztését pedig a nemzet legmagasabb rendfi érdekének tekintette. Ugyanakkor
az egyhazi hazassag kotelezové tételét tervezte. Rotta mar a Sztojay—kormanyn2il is tobb—
szor tiltakozott az ellen a mod ellen, ahogyan a zsidok szeizezreit kijlfoldre deportaitakfz és
most Szalasinal is érvelt a zsidésag érdekében. Négy kéréssel hozakodott e16: az eddig en-
gedélyezett kivételezések fenntartasat, a kivandorlas céljara adott 1’1ti papfrok tiszteletben
tartasat, a Vegyes (zsid(’)—l<eresztény) hazassagok érvényességének elismerését, tovabbzi a
zsido hazak lakéinak bizonyos mozgasi szabadsag engedélyezését kérte. AZ engedménye—

8 LAPO LOMBARDI, A/Iégj/£t’I”()7”.S‘Z.6@ ér at Szentyzfl cll/Jlidg/753170711 /ycfiwlain, Magyar Egyhaztorténeti Vazlatok (MEV)—
Regnum I0 (1998) 1-2, 69-83. (Interneten: /7ttp.'//wwzv.c3]m/~77l€'U/211711110772/98_I_2/[077Z]7élVdi./9t77Z [2oI2. 02. 2o.])

9 HANSJAKOB STEHLE, Ge/aez'ma'zj)lo77mz‘ie im I/atflczm. Die Pézjaste and die Kmmmmivten, Zurich 1993, 235.
1° MRKONJIC, Arc/aivio delld Nmzzizmmz Apostolicrl in Ung/aerzkl, 260.
H G7*63"z;]6zs‘e_f/ecllocstli éme/e mzpfykz 1944-1946, s. a. r. ToRoK]ozsEF, Budapest é.n. [1995], I92.
I2 A Vonatkozo dokumentaeiot lasd Magyar Orszeigos Levéltar, K 64, x944, I00. cs., 43. t.
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kért cserébe Szzilasi megzsarolta Rottait. Ragaszkodik ahhoz — mondotta —, hogy ,,azol< az
éllamok, amelyek a zsidékérdésben érdeklodést tanfisitanalc, elobb ismerjék el 3 jelenlegi
korm2inyt”.I3 A ,,nemzetVezet6” léthatoan sovérgott torvényességének szentesitésére a
semleges zillamok 1'észéré'l. AZ adott helyzetben ultimzitumként - Vagy cserealapként - é1'—
telmezheto’ kijelentése, rneghintve a ,,nemzetVezet6” szivélyességével és katoljkusszigzinak
rnegtéveszto’ bizonygatéseival, elgondolkodtatta Rottzit. A térgyaléson Szzilasi meg11yugta—
téséra kijelentette, hogy igyekszik elomozdftani a kormziny elismerését, zim Valoban elha-
térozta, hogy ezt is javasolja a Szentszéknelc. Mzisnap P. Jénosi gy6zl{odte, hogy ezt a lé-
pést nem szabad megtennj.” Talén az embermentés hatékonységa érdekeljen Rotta mégis
meggondolta magét, és br. Kemény Gébor kiiliigynljniszter 1944. november 27—én azt
tziviratoztatta a berlini magyar kovetnek, hogy a Vatikein — Torokorszzig és Spanyol—
orszeig mellett — egyike azon semleges zillamoknak, amely de iure elismerte a kor-
ményt.I5 A hérom éllam kozijl agrémem‘ l{éI'éSéIl€l{ viszont csak a spanyolnak Van doku-
mentélhaté nyoma 1944. december 5-ére keltezvem — a tobbiekére idol1i2’1ny és a hadi
helyzet miatt nemigen keriilhetett sor.

Rotta még elfogadta a meghiveist Szeilasi Ferenc 1944. november 4—ei ,,nemzetVeze—
t6i” eskiitételére, amelyen a diplomeiciai testiilet doyenjén kiviil teljes létszémban képVisel-
tette magét a német és a japzin kovetség is. Svédorszégot Carl Ivan Danielsson kovet l<ép—
Viselte. Rajtuk
diplomziciai képviselet csak 1'igyViV6ket kijldott.” Majd két héttel azutzin, hogy november
elso’ napjaiban elindult az elso’ munkaszolgélatos gyalogmenet Németorszeig felé, Rotta
nuncius és Danielsson svéd kovet a semleges orszégok diplomziciai testijletének nevében
télrgyaltak Szeilasival. AZ els6 talzilkozo ha11gnemét6l eltéroen Rotta ezfittal nemcsak Vitat—
kozott, hanem igen keményen tiltalqozott a deportélésolz ellen. A nemzetvezeto’ hamis cei-
folatzit hallva figyelmeztetett: 21 zsidolzkal szembeni bzinzismédnak hatzisa lehet 21 kiilfoldi
zillamok Nlagyarorszziggal kialakitott Viszonyzira, mire Szzilasi onérzetesen azzal Végott

13 MOL K707 1944-45, I. cs. 2. tétel, 12.932/pol.—1944. 300-317315. fol. Feljegyzés Szzilasi Ferenc minisz—
terelnok firnak Rotta Angelo paipai nunciussal folytatott megbeszélésérél, 1944. oktober 21. Gépelt tisztézat.

14 OSZKK 216. f. 19. 6. e. 4. fiizet, P. Nagy Tohotom S. J. naploja, 1945. 1n2ircius 17.
‘5 ,,l\/Iagyar korményt de iure elismerte: Németorszég, Olaszorszzig, Japzin, Horvzitorszzig, Szlovékia, Vati-

kain, Torokorszég, Spanyolorszég, Dainia, De Brinon [francia], Quisljng [norvég]. Defacto elismerés svaijci, svéd
és portugzil kormé.11y részér6ltorté11t.” MOL K7o7 1944-45, 1. cs., 2. t., 122. fol. 13.128/pol.—1944. Br. Kemény
Gébor kiiliigylniniszter tévirata Mecsér Andrzis berlini magyar kovetnek. (Mecsér 1944. november 24—én t:iV—
irati fiton érdeklodott: ,,mely éllamok ismerték el Szélasi nemzetvezetot és kormé.nyét”.) Egy mzisik, hasonlé
tartalmfl iratban annyi az eltérés, hogy Dzinia helyett a Szuverén Meiltai Lovagrend szerepel a kormzinyt dc iZ£'I”€
elismerok kozott. MOL K707 1944-45, 1. cs. 1. tétel, 54. fol. 22.054/pol.—1944. ,,Uj korményt elismeréi élla—
mok névsora.” Csopey Dénes kovetségi tanzicsos, a Kfi l fi gyminisztérimnI/2. osztélya vezetojének osszeéllitésa.
AZ irat hzitoldalzin megjegyzés: ,,Tudom2isul szolgél. Ad acta tee11d6. Bpest, 1944. dec. 2.”. Lzisd tovzibbzi MOL
Filmta’r, K814 X—7o76-16718. tekercs, br. Kemény Gébor jelentése ,,diplom2icia.i Viszonyainlc alakulésérol 1944.
oktober 16—tolnoVe1nber 11—ig’’.

16 MOL K707 1944-45, 1. cs. 2. t., 251. fol. 13.208/pol.-1944. Szémjeltsivirat Szzintay ezredesnek, a madn-
di katonai attasénak, 1944. december 16.

‘7 MOL K814 X—7o76—16718. tekercs, 198-199. felvétel (l\/ljkrofilln.) Jelentés Szzilasi Ferenc 1944. noVem—
ber 4—eiesk1'itételén megjelent diplomateikrol, 1944. november 16.
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Vissza, hogy ha 300 ezer zsidé miatt a 14 milljés magyarsag rokonszenvét akarjak egyes al-
lamok Veszélyeztetni, akkor ezt a nyilas kormany tudomasul Veszi, de biztos abban, hogy
a magyar nemzet ebben az iigyben fimellette all. Ezzel egyiitt megigérte, hogy az ,,2i1h’t61a-
g0s”b2inta]1naz2is0kat kivizsgziltatja, és ha Valéban Voltak ilyenek, akkor azokat ,,k1’mélet—
lentil megt0r0lja”.‘8

A két diplornata és altaluk a tébbi semleges orszagbeli kévet nyomasa nem Volt ered—
ménytelen: Szalasi par nappal kés6bb, november 21—én lezillittatta a témeges gya10gme—
neteket Budapestrfil. Ha Valamiért, hat ezért ismerhette el a Szentszék Szélasi k0rma-
nyat: tizezrek élete érdekében tett egy diplorrlaciai gesztust. A tragikus fejlemények lattan
Rotta haladéktalanul hozzalatott a nunciatfira Védelmét é1Vez6 hazak lancolatanak meg-
szervezéséhez, a menlevelek tiirneges kiadasahoz, és rninden lehetséges rnédon prébalt
Védelmet ny1’1jtani.‘9 A Szentszék képviseletét csatlakoztatta a semleges allamok 1944.
december 7-én létrejétt k0z0s irodajahoz (Dépczrtment de Coopémtion), amelynek kinyi-
Latkoztatott célja az embermentés és a Védelemre szorulék segitése VO1t.20 Nem csoda,
hogy Rotta személye szalka lett a nyilasok szemefl)en, de a kenyértérés nem éllt érdek1'ik—
ben. Megelégedtek az er6fit0gtatassa1, és e16bb novemberben MindszsntyJézsef Veszpré-
mi piispékijt, majd 1945. februarban Shvoy Lajos székesfehérvari piispékét tartéztattak 1e
és internaltak Sopronkéihidara, illetve Sopronba.

Szalasi maga adott arra valaszt a februar Végén tartott 11emzetVezet6i értekezleten,
hogy Rottat II1ié1’t kimélte meg. Mikézben Vallalta a fe1el6sséget az eddigi1etart0ztat2is0—
kért, felvzizolta egyhazpolitikai stratégiai céljaitz ,,leVeIet éhajtok irni a Papa Iirnak, amely-
ben. . . konkrét javaslatokkal akarok el62i11ni, kiiléjnijsen az 1’1j konkordatum megkijtésének
elvi alapjait éhajtanam a hungarista nemzetvezetés szempontjaibél réjgziteni. Majusban
cselekedni fogok a magyarorszagi rémai katolikus egyhazzal és papjaival kapcs0lat0san.””
A tzivlati cél tehat egy l<;0nl<;0rd2’1tum megkétése lett volna, amjre a magyar allam ezeréves
fennallasa alatt nem keriilt S01‘, és azt még azt k0Vet6e11 sem tartotta senki sziikségesnek,
hogy 1920—ba11 diplomaciai kapcsolat létesiilt a Szentszék és a Magyar Kjralysag kézétt.
Szalasi kormanya lathatéan kettéis szoritasban Vergéidétt az egyhazat i]let6en: egyfe161sze—
rette Volna megnyerni rokonszenvét és ,,megkereszteltetni” a hungarizmust, ugyanakkor
mélységesen ingerelte annak passziv ellenaflzisa. Ennek Iett az ered6je az a teljesen képtelen
téirekvés, hogy a magyar nemzetiszocialista kormanyzat konkordzitumban szabalyozza
kapcsolatait a katoljkus egyhazzal.” Rotta helyben maradasa és bantatlansaga azonban azt

18 MOL K63 Kfi l fi gynnjr fi sztérimnPolitikai osztaly iratai, 1943-44. Zsidé iigyek, 13.182/1944. november
17. AZ ésszefoglalé szijvegét kézélte Karsai Laszlé, Apzipzli izmzcizzs és Szrild5iFe1'em, Eurépai Utas 3 (1991) 2. 73-75.

'9 BEKE MARGIT, /bggelo Rotm apostoli mmcim (1930-1945 (Hazzzi fimfciso/e allapjain), Magyar Egyh2izt0rté—
neti Evkényv 1 (1994) 165-174. — Rotta é1etér(’)’1b6Vebben laisd BORBELY ISTVAN, Rom; Angelo és él 7mzgym'or.s‘zoZgi
mmciuso/e, Magyar Papi Egység 33-34 (1965) 2. 23-41.

20 MOL K707 1944-45, 1. cs. 2. t., 200-201. fol. 13.199/pol.-1944. A Semleges Allamok Irodaja képVise10’i-
nek beadvzinya Kemény Geibor kiiliigymirliszternek, Budapest, I944. decernber 7. Eredeti, autograf. (AZ iroda
m1’ik0dését engedélyezték és elismerték teriiletenlcfvfiliségét.)

2‘ TELEKI EVA, Nyilczs umlom Mzzgyc17“07/'5za}g07z, Budapest 1974, 161.
22 A kérdésr0'l b6Vebben lasd GERGELY JEN6, C0nc07"datum Hzmgomrm/2. A 723/ilozs /eawmiml /€074k07'd6itZ£7lZ-

tervezete 1945 elgén, Szazadok 129 (1995) 3, 695-728.
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a hamis lzitszatot keltette, hogy a nuncius elismerte, s6t egyiittmfikédétt a Sz2’11asi—rezsim—
mel, holott — ésszhangban a Szentszék ziltalzinos e1V2iréséval— felszélitésra sem Volt haj1an-
d6 21 nyugat felé menekiilé’ hatalommal egyiitt fij székhelyre tévozni, miként ezt az akkori
német birodalmi és olasz kéztzirsaszigi kormény diplomatzii tették, hanem a semleges 01'-
szégok kéveteihez hasonléan Budapesten maradt, annak ellenére, hogy ezzel elveszitette
az addig élvezett diploméciai Védelmet. Kiildetése nem a puccsal hatalomra keriilt ker-
ményhoz, hanem a magyar néphez szélt.”

Amikor Moszkvéban megsziiletett a déntés Rotta lciutasitészirél, akkor csak figy
tekintettek ré, mint a szovjet jogértelmezésben az zillamiszigziban megkérd6jelezett Va-
tikén V2i1'0séllam Budapesten maradt politikai képVise16jére, és nem t('51'6dtek a nuncius
egyhzizi jellegfi képviseletével. Egy pzipai kéjvet ugyanis kett6s hatalmat képviselz egy vi-
légi, politikai hatalmat és egy apostoli, lelki hatalmat. Rotta szivesen maradt is Volna figy
is, mint egy lelki hatalom képvisel6je és 6sszek('jt6 személy a rémai Szentszék és a ma-
gyar katolikus egyhziz kéziitt, Vagyis mint ,,ap0st0li delegétus”, de erre sem nyflt lehe-
t6sége.24 Bzir egy ViSSZ3CII1iék€Z6, 21 Mindszenty—perben kémkedés Védjzival elitélt
Ispénki Béla szerint Rotta azt kéjzéjlte Serédi hercegprimeis temetési szertartésa utzin a
jelenlévéi papokkal, hogy Vorosilov udvarias levelében felajeinlottaz ,,mag2inszemé1y-
ként, mint szivesen leitott Vendég” Budapesten maradhat, de diplomataként nem, amit
Rotta sajnélattal, de nem fogadott el. Ugy tudta, a szovjet kormziny éllzispontja az,
hogy sajzit megszzillzisi évezeteiben csak azoknak az orszzigoknak a diploméciai képVise—
letét engedélyezi, amelyek a Szovjetuniéval normzilis diplomziciai kapcsolatot tartanak
fenn.25

Angelo Rotta, miel6tt tizenét évi budapesti szolgélattal a héta mégétt elhagyta volna
az orszégot, Gr6sz Jézsef kalocsai érsekre ruhézta azokat a rendkivijli felhatalinazzisokat,
amelyeket Rémzitél sub sec//eta arra az id6re kapott, amig az Apostoli Szentszékkel az érint-
kezés 1ehetet1en.26 Példziul hzizasségok éivénytelenitésénél 212 e156 pijspijki és 21 meisodik é1‘—
seki szint utén harmadik férumként eljeirni, Vagy bizonyos bfinéik aléli felmentés jogéval
birni. E2 21 kitétel mint elfifeltétel megléte — ,,sz' fimfe evenerit quad impossflfile evoldolt ex
Hungomkl cum Apostolim Sede com7mmz'cm*e”, azaz ha Iehetetlenné Veilik az Apostoli Szent—

23 Rotta hatérozottan kijelentette, hogy ,,6t észentsége a rémai pzipa nem Szombathelyre Vagy Kfiszegre,
Vagy Valameiy
ni”. MOL XIX—]—I—j, Vatikén—2722/pol.—1946 (1. doboz); A2 1945. évi novemlaer /76 29—ére1'issze/az’vott Nemzetgyz2’lés
izczplofiz. Hiteles /ezkzdzis. HI: 5I—66. ii/és (I946. dug. I3—I946. 0/et. 4. ), Budapest 1951, 724. A nenizetgyfflés 62. iilése
I946. szeptember hé I8—2in, szerdzin.

24 MOL XIX—]—I—j—Vatik2in—IV—II3—ad 32219/p01.—I945 (I. doboz). Feljegyzés Téth K. Jzinos k1'il1'igyminisz—
tériumi szentszéki referens 1945. mzircius 26-ai lzitogatziszirél, k.n., olvashatatlan aléfrzis.

25 ISPANKI BELA, AZ éuszdzdd pere, Abaliget I995, 36.
26 Az 1945.

/eozciso/e tdrténete évjegg/zfiki fizyvei1945-1948 /€()'z1)'tt, szerk. BEKE MARGIT, K('5]n—Budapest I996, 28. (Serédi ]uszti—
nién hercegprilnfis I944. augusztus I—jén teljes titoktartzis mellett kéjzélte az ordinziriusokkal, hogy az orosz
invéziéra tekintette1XII. Pius paipa a magyar ordinziriusoknak kiilénleges felhatalmazésokat adott. Levelét és a
fakultésokat is lzisd A 7m1gy1l1" /mt0l17ez1spzkspi)7de1l7"i tamaics/eozcisok t(')'7’te'nez‘e é5jegyz6'/dim/vei I9I9—I945 k('iz;()’tt H, szerk.
BEKE MARGIT, M1'jnchen—Budapest 1992, 4.48 és 455-462.)
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szék és Magyarorszzig érintkezése — visszatéré’ elem lesz a késébbi felhatahnazzisokban is,
amelyeket idéiegesen MindszentyJézsef hercegprfinés is megkapott, el6sz6r 1946. m2irci-
us 4-én, majd 1948. december 11—én. Ez utébbiba foglalt jogositvényoliat a biboros érsek —
jézanul szzimolva a pzir nap mfi lvaValéban bekéjvetkezett letartéztatziszival — december
22—én zitruheizta Gr6sz Jézsef kalocsai érsekre,” aki ezt a lelki joghatészigot 1951.
18-an téirtént letartéztateiséig gyakorolta.

A kiutasitzisi déntés megfellebbezhetetlen v01t.]6indu1ata jeléiil Rotta és legkézelebbi
munkatérsainak tévozéséhoz Vorosilov marsall kiilénvonatot biztositott — harmadoszt2i-
1y1’1 vagonnal, megfelel6 élehnezés, Vilzigitzis és ffités nélkijl —, ami Bulgérizin zit Isztambulig
vitte 6ket, ahonnan amerikai hajén tértek vissza Réméba. FeIel6s magyar korményzati és
egyhézi szernélyek e gesztus miatt sem tartotték reménytelennek, hogy beleithaté id6n
beliil n0rmaliz2’11édnak a Szentszékhez ffiz6d6 diplomziciai kapcsolatok. AZ eivérés 2’11ta12i-
ban, Magyarorszzig és minden més éllam Viszonyzit i]let6en nem is Volt megalapozatlan,
aim a Szentszék esetében id6Vel més szempontok is jelentkeztek.

Elteljedt Vélekedés a nuncius kiutasitését a diploméciai kapcsolatok megszfinéseként
értelmezni, aim ez némi finomiteisra szorul. Ugyanis a kapcsolatok megszakadésénak té—
nyét a Szentszék céfolta, Péterffy Gedeon Vatikéni eigens, a rémai Pzipai A/[agyar Intézet
megbizott igazgatéjénak jelentése szerint meg 1948 nyarzin is azt az éllzispontot képviselte,
hogy Magyarorszéggal a diploméciai ésszekéittetést nem szakitotta meg, és ez a hivatalos
Magyarorszég részér6l sem kévetkezett be. A Szentszék figy érvelt, hogy 21 nuncius kiuta—
sitzisa nem jelentette egyfittal a diplomziciai kapcsoiat nemzetkézi jogi megszakitését is. Ez
indokolja, hogy Magyarorszég még 212 1948. évi Am/mom'0 Pontgfl cio 810. lapjén szerepel 21
nunciatflreik s0r2iban.28 Hozzétehetjiik, a koalicié éveiben - fiiggetleniil az esetlegesen erre
utalé sz6hasznélatt61— a magyar kormény sem gondolta, hogy a nuncius teivozésa a diplo-
mziciai kapcsolatok teljes megsziintetését jelentené Magyarorszég és a Szentszék kézétt,
e]lenkez6leg: a magyar kormziny 1947-1948—ig kifejezetten kivzinta a diploméciai kapcs0—
Iatok megfi jitziszit.Ha de iure azonban nem is tekinthetjijk megszakitottnak a diploméciai
kapcsolatokat a nuncius kiutasitziszival, defizcto mégis ez kévetkezett be: 1945. eiprilis 6. es
1990. jfinius 21. kézijtt nem Volt apostoli nuncius Magyarorszeigra, iiletve magyar kijvet az
Apostoli Szentszékhez delegélva. Amikor 19 63—t6l rendszeressé Vziltak a Szentszék és a ma-
gyar korlnziny képVisel6iI1ek tzirgyalzisai, és a napirendi pontok kézétt rendre felbukkant a
diplomeiciai kapcsolatok felélesztése, a Szentszék Visszatérfien a kapcsolatok 111egszak1'tat-
Ianszigéval érvelt.

27 Kalocsai F6egyh2’1zmegyei Levéltér I. 1. C. Gr6sz Jézsef perszomilis iratai, A Gr6sz-per Visszasz0lgélta-
tott dokumentumai, 7. dosszié, 359-362 és 368; 5. dosszié, 39-54. AZ Esztergombél érkezett levélre Gré'sz érsek a
kévetkezfiket jegyezte: ,,A zirci apét fir, aid 21 felhatahnazzisokat Rémébél hozta, 1949. januér 3-sin azt mondta
nekem Budapesten, hogy a biboros hercegprfrneis akadziiyoztatésa esetén ezeket a facultzisokat 212 a fépzisztor
hasznélja, akinek a biboros hercegprimzis a miisolatot elkiildi. Ez Réma akarata, amelyet (3eminenciéjéva1e’l6-
széval kézélt. 1949. jan. 11. Jézsef érsek.” U0. 369.

28 Az 1948. jfinius 24—ére ésszehivott piispékkari értekezlet jegyzéktinyve, 17. napirendi pont. A mag)/ol7"
/eat0lz7eus pz'ispbZ7km'z' tamiaskozcirok, 384.
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2. ELLEHETETLENUL6 F6KEGY1’JR1 JOG

A magyar allam és a Szentszék 194.5-ben megszakadni Iatszé, évszazados kapcsolat-
rendszerében mindig kulcskérdés Volt a f6kegy1'1ri
b()’l29 és az évszazados szokasjogbél ered6en 6t megifl eté’leg'f6bb feliigyeleti és f6kegy1’1ri
joga alapjan 1918—ig érsekségeket, piispéikségeket, apatsagokat, kaptalanokat alapithatott,
kjnevezhette az érsekeket, piispékéket, apatokat és kanonokokat, Valamint ellenéirizte és
feliigyelte az egyhazi Vagyont. Az évszazadok alatt a f6kegy11ri jog nemcsak szigorfian a
koronas kiralyt, hanem a mindenkori 2il1amf6t illette meg. Kfi lénszabalyoztak 21 kiraly
nélkiili kiralysag éveiben: a kinevezési jog az 1920. évi I. tc. I3. §—a és az I937. évi XIX. tc.
6. §—a szerint sziinetelt ugyan, de a magyar kormany a sziinetelés tartama alatt is befo-
lyasolnj kivanta ezt a lényeges kérdést. Végiil a magyar kir2’11yi kormany részér61 gréf
Klebelsberg Kuno kultuszminiszter és Walko Lajos ldiliigyminiszter — egy levélvaltas
révén — megaillapodaist ért el 1927 tavaszan a Szentszéknél, ami formailag nem Volt egy
kétoldalfi, nemzetkézi jogi szerzfidés, ezért is nevezik kévetkezetesen csak ,,z'm‘escz
semplz'ce”—nek, ,,egyszer1’1’ megegyezésnek”. Tartalmilag ez annyit jelentett, hogy a f6papi
szék bettiltésének jogat az Apostoli Szentszék 1918-tél magahoz Vonta ugyan, de a ma-
gyar kormanynak lehetéisége nyilt arra, hogy 21 Rématél f1igg6 egyhazi hivatalok bet61—
tésekor észrevételeit el6zetesen megtegye, és az altala alkalmasnak Vélt személyekre ja-
Vaslatot tegyen a szék 1'iresede'sét6Isz2im1't0tt két hénapon beliil.

Nuncius nélkiil azonban a f6kegy1'1ri jog e'rve'nyes1'tésé1‘e annyi kilatas sem Volt, mint
amennyit abbél a Horthy-korszakban érvényesiteni siker1'ilt.3° Az utan, ami a haborfi be-
fejezését k6Vet6en tijrtént — 212 egyhaz kifosztasaval egyenértékfi’ féldreform Végrehajtasa,
a nuncius eltavolftasa, a papsag kezd6d6 ijldéjzése — a magyar kormany nem szamithatott
arra, hogy az Apostoli Szentszék érdemben széba all vele. ,,Ha a kormany akar Valamit,
prébalja helyreal]1'tani a Viszonyt az Apostoli Szentszékkel, és mutasson készséget az egy—
haz ellen elkijvetett igazsagt21l21ns2igok repar2i12is2ira” — Vélekedett a pijspijki kar.
ijresedésben 1éV6 piispijki székek, kiilénésen a hercegpr1’m2’1si betijltése égetéien s1'jrg6s lett
Volna, mégis arra hajlottak, hogy tiirelmet kémek az Apostoli Szentsze’kt6l a helyzet1e—
tisztulasaig, ,,mert Valésagos lqalvariajarassal kezdhetné csak az 1’1j hercegprimas a m1’ik('3dé-
sét”.3I A pfispékék ezért
nem Vetik fel a f6kegy1'1ri jog kérdését, és az esztergomi érsek kjnevezését sem siirgetik.

A cse1ekVc’fl<épessége%en akadzilyoztatott ideiglenes kormany mindent megmozgatotl:
szempontjai érvényesitéséhez. Gréf Teleki Géza kultuszminiszter el6sz6r 1945. 2’1pri]is

29 A f6kegy1’1ri joggal p2irhuzam0san a 17. szazadban fomlalédott meg az apostoli kiraly eszménye, amely
szerint a mindenkori magyar kiralyt ugyanolyan apostoli jogok illetik meg, mint Szent Istvzint. B6Vebben lzisd
ADRIANYI GABOR, A 77mg)/m” /eimlyo/e czpoytoli cime, Magyar Egyh2’1zt('5rténetiV2’1zlat0k 2 (1990) 77-87 [Budapest
I991].

30 A kérdésréil lasd SALACZ GABOR, A fi37eeg) fl21~‘ij0g és it piigbbkbk /einevezése d /eéz‘, vilaig/ydborl/~22 /eéziitt Mzzgym*o7°—
szzigon, Budapest 2002.

3‘ AZ 1945. majus 24—ei piispékkari értekezlet jegyz6k6nyVe, 25. pont, A 7/zczgym" /eoztolzkus piisp(')7e/em/2' mmics—
/eozcisok, 45-46; Gréfczjézsgfkztlocszti érse/e mpléja 1944-1946, 213.
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29—én, majd majus 15—én fijfent jelezte, hogy a diplomaciai érintkezés sziinetelése Iniatt (fi-
gyelemremélté, hogy nem a ,,megsz1’i11t”, hanem a ,,sz1'i11etel” kifejezést hasznalta, amivel
a helyzet atmenetiségére utalt) a kormany nem juttathatja el hatziridfire személyi jaVas1a-
tait és észrevételeit a Szentszékhez. Ezért siirgette a SZEB hozzajarulasat ahhoz, hogy a
f6papi székek 1'igyeT)en a Szentszékkel érintkezésbe léphessen.32
nok rnaradtak, pedig a kormany majus 19—én szébeli jegyzéket intézett a SZEB-hez, utalva
a kéthénapos hat2irid6’k Vészes kézelségére, ameddig a komiziny egyaltalan észrevételt te-
het (a Serédijusztinian hercegprimas marcius 29-ei és baré Apor Vilmos gy6ri piispék ap-
rilis 2—aihala1at k6Vet6 két hénapos hat2irid6 majus 29—én, illetve jfmius 2—anja1“t 1€).33

A kormany hercegprimasi jeléltjeinek névsora a kés6bbi fejlemények tfikrében ta11ul—
sagosz elsé’ helyen Banass Laszlé prépost, debreceni plébanos helynék neve .1111, 6t Marton
Aron gyulafehérvari megyéspiispék és Kelemen Krizosztom bencés rendi f6apat kévette.
Ezt a listat Balogh Istvan plébanos, kisgazdapzirti minisztereln('5kségi allamtitkar 1960-ban
irt Visszaemlékezésében még harem jelélttel egészitette ki: szerinte Czapik Gyula egri ér-
sek, Gr6sz]6zsef kalocsai érsek és P.JanosiJézsef jezsuita filozéfus is élvezte a kormany bi-
za]111at.34 Talalgatasok persze szép szammal Voltak, rémai forrzisok példziul
hogy az egyhazjog professzoraval, a nacieflenességéréfl hires Nlagyary Gyulaval fogjak a
hercegprimasi széket betélteni.”

A kormany majus 25-ei ijlésén fijfent allast foglalt a kapcsolatteremtés e11gedé1yezésé-
nek megsfi igetésemellett, am Végiil G. M. Puskjn szovjet kévet nyomatékos kérésére,
hogy a magyar korniany semmi11em1’1’ Iépést ne tegyen az iigyben ,,arra Valé tekintettel,
hogy nines médjuk eljarni diplomaciai kapcsolatok hi2i11yaban”,36 abbamaradtak a kezde—
ményezések. A kiiliigyi apparatus hiaba érvelt a kapcsolatok fontossaga mellett, amit a
Szentszék egész vilag el6tt névekvé’ tekintélyével hfizott ala, az Iijabb siirgeté’ jegyzéket
mar nem is tovabbithattalc. Az objektiv akadalybél fakadé tehetetlenséget a kiilsé’ szemlélé’
— talan nem is teljesen alaptalanul — személyes é1‘del<tele11ség11ek is nézhette: legalabbis en-
nek min6s1’tet1:e Gybngyési Janos kiilijgymiiiiszter hozzziallasat Gr6sz kalocsai érsek, mi-

32 MOL XIX—A—1—j—XXHI—1631/1945 (21. doboz). AZ Ideiglenes Nemzeti Kormany Minisztereln6k—
ségének iratai (1944) 1945-1949. Gréf Teleki Géza kultuszminiszter levele dahioki Mildés Béla miniszterel-
néknek. Budapest, 1945. aprilis 29. Eredeti, autogrzif; uo. Teleki miniszter Iijabb Ievele, Budapest, 1945. majus 15.

33 MOL XIX—A—1—j—XXHI—1631/1945 (21. doboz). Az Ideiglenes Nemzeti Kormany Mi11iszterel116k—
ségének iratai (1944) 1945-1949. 27.971/p0l.—1945. Szébeli jegyzék a Szévetséges Ellenérzé’ Bizottszignak. Buda-
pest, 1945. majus 19. A jegyzék Apor utédlasa esetében jfinius 1—jét emlit. A piispékét aprilis 1—jé11 érte a halalos
lévés, és aprilis 2—an, hajnalj egy érakor halt bele sériiléseibe.

34 MOL XIX—A—1—j—XXHI—1631/1945 (21. doboz). Az Ideiglenes Nemzeti Kortnany Mi11isztereln6k—
ségének iratai (1944) 1945-1949. Gréf Teleki Géza Vall2is- és kéizoktatasiigyi miniszter Ievele a l<1'il1'igymi11isz-
ternek, 1945. majus 31.; BALOGH ISTVAN, Tizendt év egy/yoizpalitikpijoz. Székesfehérvari Piispéki és Székeskaptalani
Levéltar, Kézirattar — N0. 1676. A Vzgilzkz c. folyéirat kérésére irta 1960. decemberben. Varszegi Asztrik pan-
nonhalmi ffiapat szives tajékoztatasa, 2001. szeptember 6.

35 MOL XIX-J-1-11, Gyéngyési Janos iratai, Kapcsolatfelvétel az egyes orszagokkal 1945-1946 c. dosszié,
5. irat. A kiiliigyniiiiiszter feljegyzése, k. 11. [1945. augusztus 9.]

36 MOL XIX—A—1—j—XXHI—1631/1945 (21. doboz). Az Ideiglenes Nemzeti Kormany Minisztereln6k—
ségének iratai (1944) 1945-1949. 27.991/pol-1945. Magyar Kfi l fi gynfi njsztérium;Pro domo, 1945. jfilius 30.
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utén a muravidéki magyarok érdekefien 1945. jfflius 24—én személyesen felkereste, és érte—
siilt az iigy elalcadzisairél.”

Hivatalosan tehét nem juthatott el Réméba a kormény listzija, hogy kiket létna sz1’Ve-
sen a hercegprimzisi székben, beir Valamilyen informélis csatorna nem kizzirhaté, esetleg
b2ir6 Apor Geiboron, az utolsé szentszéki magyar nagykéiveten keresztiil, aki Magyar0r-
szeig német megszzilleisa utein is Rémeiban maradt. Bizonyité erejfi forrzissal nem rende1ke-
ziink arrél, hogy a nyilas hatalomeitvétel utzin Vo1t—e még kapcsolata Apornak Budapest-
tel. A Vatikéni magyar kévetség iratai kézétt ennek nines nyoma. A szentszéki magyar
képviselet azonban 1945 utzin sem szfint meg teljesen, 21 kdvetség kzinonjogi tanzicsosa,
Luttor Ferenc apostoli protonotzirius bizonyosan a helyén maradt. S61 1946 februsiijéig,
majd’ egy évvel Rotta tzivozeisa utzin is hivatalos minéségben jért el a Vatikzinban, tébbek
kézétt 6 intézte el, hogy Magyarorszzig hercegprirnésa biborosszi kreeilziseival tituléris
temploméul a Santa Stefano Rotondét kapja meg. Aktivitzisa és intenzfv jobboldali kapcs01a-
tai miatt Budapestrffl hamarosan tevélcenységének abbahagyziszira utas1’t0tt2’1k.38

XII. Pius pzipa 1945. augusztus 16—2in MindszentyJézsef Veszprémi piispékéit neVez—
te ki esztergomi érsekké, akinek neve, mint leithattuk, nem szerepelt a kormény listzijzin.
Korményzati melléizése nyilvein 6el6'tte sem maradt titokban, ami a kormeinnyal szem-
beni ke’s6bbi fenntartésait csak er6sithette. A Szentszék pedig Vagy nem Vette figyelem-
be a kormény ajénlészit — feltéve, hogy egyeiltalein eljutott hozzé —, Vagy a megveiltozott
helyzetben nem Volt tekintettel a H0rthy—k01‘szakban bevzilt inteszz semplz'ce’re. Holott
annak jogfolytonosszigzira az Ideiglenes Nemzeti Kormainy sfirfin hivatkozott, szerz6-
désnek tekintette, aim ezzel az 1927—es jegyzéket eredeti jellegéhez és tartahnéhoz képest
meglehetéisen tfilértékelte. Hiszen az csupén a Szentszék engedményeit l<<')'zl6, dip1om2’1—
ciai jegyzéknek tekintheté’ levélvéltés Volt, ezért nem beszélhetiink valédi szerzfidéses
k('5tele1nr61. Ett6l persze meg tovzibb élhetett Volna a bevett gyakorlat a nuncius l<iutasf-
tzisa és 21 diplomzieiai Viszony politikai értelemben Vett megszakadzisa esetén is, kivzilt,
hogy mindkét fél fijra kiveinta éleszteni a kétoldahi kapcsolatokat. Nlivel magyarézhaté
akkor a Vatikein egyoldahi déntése, amit nemcsak az esztergomi érsek kinevezésekor,
hanem a Veszprémi és a gy6ri piispdki székek betéltésénél, illetve a pécsi koadjutor piis—
péki kinevezésnél is kévetett (194.6-ban Bénziss Lziszlé és Papp Kéhnzin, 1949-ben
Badalik Bertalan, illetve 1948—ban Rogécs Ferenc esetében)? A korzibbi eljzirzis figyelmen
kiviil hagyésa inkzibb abbél a rendhagyé he1yzetb6’1 eredt, amit a magyar zillamhatalom
ideiglenes jellegével, az orszzig orosz megszélléséval, a szuverenitzishizinyos éllapottal jel-
lemezhetiink. Es mivel Magyarorszaig megszeillt Volt, nem szuverén, ab ova énélléan és
fiiggetlenfil nem tudott élni a megszerzett engedményekkel, igy bezillt az 2'7/22/‘em semplice
e16tti, az 1917—es egyhézi térvénykényvben régzitett rémai értelmezés: a p1'isp6kkineVe—
zések joga Inindenestiil a Szentszéké.

37 G7”63“zj‘62;s‘e_7‘kal0c5ozi éme/e mpléja 1944-1946, 247.
38 MOL XIX—]—1—j—Vatil<én—IV—116 (1. doboz). Kévet Visszahivaisa, 1’1j kinevezésére javaslat. Luttor Ferenc

kévet, kénonjogi tanzicsos Visszarendelése; Allainbiztonszigi Szolgélatok Tijrténeti Levéltzira (ABTL) 3.1.9.
V—700/32. 8-9. [16—17.] Mindszenty Jézsef levele Luttor Ferenchez, Esztergom, 1946. januér 6.
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3. K1’s1iRLETEK A DIPLOMACIAI KAPCSOLAT
NORMALIZALASARA

A katolikus egyhaz ériasi diplomaciai jelentfiségével, e1‘k6lcsitekjnte'lye'Ve1és er6s Vi-
Iagbefolyasaval a dalnoki Mjklés Béla Vezette ideiglenes kormany tisztaban Volt, és sajat jél
felfogott érdekében késznek mutatkozott normalizalni a diplomaciai kapcsolatot. A kat0-
likus egyhaznak is hatranyos Volt 21 kézvetlen érintkezés hianya, azt nem tudtak pétolni az
angolszasz diplomatak kézvetitései sem.
NlindszentyJézsef, amikor oktéber I0—én mar Ievélben kérte XII. Pius papatél a diploma-
ciai kapcsolat fijjaélesztését:

,,Arni Magyarorszag katolikusainak Ieginkzibb hizinyzik és amit nagyon sajnalunk, az, hogy
nincs kéjzéttiink a legf6bb K6263 Atyank személyét legjobban képVisel6 apostoli nuncius.
I-Iogy milyen kérfilmények kézétt kényszeritették tavozasra a szerencsétlen elmfilt évben39
az Excellencias és F6tisztelend6 Angelo Rotta cimzetes érsek, apostoli nunciust, arrél bizt0-
san 6 maga hitelesen beszamolt Szentségednek. A szomorfi tény, ami tértént — ezt biztosan
meg tudom er6siteni — nemcsak a katolikusok akarata ellenere tbrtént, hanem ziltalziban min-
den jéakaratfi magyar ember ellenére. Mindenkiben él és naprél napra névekszik az Apostoli
Szentszék és Magyarorszag kézétti diplomaciai kapcsolat helyreallftasanak Vagya. Ezért Ma-
gyarorszag minden katolikusa, és els6s0rb-an minden piispbke és egyhazi embere nevében kt’)-
nyérégve batorkodom kérni Szentségedet, hogy a diplomaciai kapcsolatot miel6bb helyre2ilh’-
tani és nunciusat hozzank kiildeni méltéztassék. A legmélyebb alazattal jelzem, hogy a
magyar kormany is nagyon kfvanja ezt a helyreallitast, és arra kért, hogy fejezzem ki ezt a ki-
Vansagat. Sietek ezt a megbizatast ezennel teljesiteni.”4°

Hogy miként fogadtak a magyar hercegpr1'masleve1e't Rémaban, az az épp ott tar-
tézkodé Nagy Téhétém jezsuita szerzetes jelentésének készénhetfien pontosan tudhaté.
A két helyettes a]lamtitkar4' — Domenico Tardini a rendkivijli ijgyek, Giovanni Bapttista

39 Az eredeti Iatin szévegben szerepl6 ,,cm7/m lozpso” kifejezésen nem az I944.-GS naptari év, hanem az I944
oktéberétél 194.5 oktéberéig, a levéliras datuma’ig terjedé’ év értendé’.

40 ABTL 3.1.9. V—700/27. 248. Mjndszenty Jézsef levele XII. Pius papahoz, Esztergom, I945. oktéber IO.
Ugyanez kézfrasos piszkozatban: ABTL 3.1.9. V-700/32. 2. (Teljes szévege Fitggelé/e, I. sz.)

4‘ A Vatikani intézmények és hivatalnokajnak megnevezése kériil adédnak bizonytalansagok és pontatlansagok.
Az Allamtitkzirsag ekkori szervezetérél 212 1917-65 egyhazi térvénykényv 263. kanonja a kévetkezfiképp rendelkezett:
,,Crm 263. Ofl idumSecremv/'z'r1e Smtus, cums
pm/3‘, cuipmavzklet Sememv/ms‘ C01/1gI'e_g4ztz2)7/1iY1I21"0 ncgotiis‘ ecclaszkzstzbif axmlodiizm/‘iis‘, vemztur in ngotiis qmze eidem, Co71gI'egatz'0ni
exmmmndd suI2iz'cz° debemf (id 7107/71’l6l7fl am. 255, ccterirpro diz/em; e07/‘um mtlml adpeczzlzkzmv Cmg1'gzzti072es remixsir; 2. Altem
pars‘, cuipmeenf Sztbsfitztms‘, mcmvzlait in arzlinmvkz ncgotzkz; 3. Temkzm pomc77z
meat axpeditioni Brevium.” Eszerint tehat a bfboros allamtitkar éltal Vezetett Allaintitkarség (1968—as atszervezéséig) ha-
rom részb6l allt: I. szekciébél, amely a Rendkiviili
helyettesével, a titkarral (sec/‘etamw, sqremrzb). A II. szekcic’), azaz Altalénos (,,Rendes”)
éta az I. szekcié), élén a mbstitutzzssal avagy sostimtéval, aki a biboros allamtitkar masik helyettese Volt. A III. szekciét
kancellar Vezette, feladataul a brévék

dini Volt a titkar, Giovanni Battista Montini a .vzt1a.stz'mtz1s, és ebben a beosztésukban 1939—ben, az L’1j papa megvalasztzisa
utan is meger6sitették 6ket.
kart, tehzit Montini és Tardinj kiizvetlenfil a papa ala tartoztak.)
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Montini a rendes iigyek élén (utébbi 1963—t6l VI. Pail néven pépa) — a hercegprimés kez-
deményezését udvariasan megkészénte, de mindl<ett6j1'il< Véleménye 212 Volt, hogy az
els6 lépést mégiscsak a lcormzinynak kell megtennie, tekintettel, hogy egy éllam és egy
szakrzilis entitzis (a Vilzigegyhéz, illetve kormzinyzata, vagyis a Szentszék) kézétti kapcs0—
latfelvételrél Van szé. Tudakoltzik Nlindszenty Véleményét a mindl<ett6ji'1l< részérél
kedvelt Luttor Ferenc kainonjogi taneicsosrél, aki 21 ,,mai napig” a Vatikzin teriiletén lak-
va képviselte a magyar iigyeket, ,,de mér nem tudjuk, hogy kit képvisel”. Tardini sze-
rint 6 alkalmas lenne diploméciai kapcsolatra vonatkozé megbeszélések elélqészitésére.
A meisik személy, aki1‘6l — kiilénésen a Réméban nemigen pértolt legitimista kapcs0—
latai miatt — téjékoztatést kértek, az a hercegpr1’més—jel0ltként is emlegetett Magyary
Gyula professzor volt, aki még Serédi Jusztinizin engedélyével érkezett Réméba, és
most ,,azt zillitja magérél egyeseknek, hogy 6 jelenleg a magyar kormziny rémai meg-
biz0ttja”.42 AZ Allamtitkzirszig két legbefolyzisosabb személyisége konstruktivan zillt a
kérdéshez, Montini azt is kijelentette, hogy

,,a Szentszék mér Vérja a napot, amikor a magyar kormény kérni fogja a nunciatiira Iijbél Valé
felzillitését. Bér igaz, hogy nem 21 magyar kormziny utasitotta ki 21 Nuncius urat, hanem a SZOV-
jet, mégis most a lcormény részér6l kell kiindulnia az elsé’ lépésnek, inert az tudja, hogy vajon
nem fogja-e a szovjet fijbél visszalciildeni a Szentatya kéjvetét s egyeiltalein, hogy beengedi-e az
orszeigba. Tovzibbei a kormény tudja megadni a biztositékokat, amelyeket ezennel kér is a
Szentszék, t.i. diplomziciai testiilete tagjainak sértetlenségét, az épiilet teriiletenkiviiliségét és
a szabad ésszekéttetést a Vatikzinnal. A lakeist és ella’t2ist illetéen nem igényel a Szentszék sem-
mivel sem tfjbbet és jobbat, mint ami most a tébbi magyaroknak is 0szt2’1lyrésze.”43

A hercegprimzis meg sem Veirta levelére a hivatalos vzilaszt, amikor oktéber 27-én
arrél értesitette deilnoki Miklés Béla miniszterelnékét, hogy — amint mzir meg is tette
— személyesen ldvénja a Szentszéket fellqérni a diploméciai kapcsolat s1'irg6s felVételé-
re. ,,Természetes az, hogy elsé’ Vatikzini kévetiink személyének kivzilasztziszihoz h0zz2’1—
szélni l<1'V2'1n0k.” Miklés Béla mésnap (holott Vaszirnap VOltl) tziviratban értesitette a
hercegprimaist, hogy a ,,széban forgé iigyréil térgyalzisok meir pénteken megl<ezd6d-
tek. Hivek nevében kezdeményezés a kormeiny felé egyhzizi részr6l sziikségesnek l2’1t-
szik. Err6l levélben kiildék t2’1jél<0ztat2ist.” Az igért levél november 3-£111 meg is érke-
zett, s mint ebben a miniszterelnijk részletesen megokolta, azért tartja lcivénatosnalz,
hogy a hercegprimzis a katolikus hivek képviseletében el6terjesztést tegyen 21 km‘-
ményhoz, amelyben a diplomeiciai kapcsolatok helyrezillitzisét nyomatékosan kéri,
hogy ,,igaz0lni” tudja a szovjetek felé: mzis éllamokat megel6zve miért éppen a Vati-
kénnal Valé ésszekdttetés fijrafelvételét siirgetikf” A l<ezd6 lépéseket teheit megtették
a kapcsolatok normalizzilzisa éI'Cl€l{él)€I1, de a hercegprimais nem hagyott kétséget afe-
l6l, hogy kezében kivénja tartani a déntést.

42 U0. 48. 0'. 6:. 5-6. fol.
43 OSZKK 216. f. 19. 6. e. 300-303. fol. P. Nagy Téhétém S. J. napléja. Réma, 1945. olctéber 23.; 110. 48. 6.

e. 5. fol. ,,]ele11tés a 2. rémai tartézkodzisom alatt elért eredményekrfil (1945. oktéber 11—n0Vember 19.).” Réma,
1945. november 21. ,,Alessa11dr0” [= P. Nagy T0h0t0m] al2iiraissalMi11dszenty_]()zsef hercegpriniés részére.

44 PSZL 274. f. 7/247. 6. e. 39. 40. 41. és 42. fol.
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Az 1945. novemberi nemzetgyfilési Vzilaszteisokat k6Vet6en az 1’1j miniszterelnék,
Tildy Zoltén — alighogy bemutatta korményét a parlamentben — a régi vilzigot idéz6en
november I6-én Varga Béla plébénos, kisgazdapérti politikus kiséretében MindszentyJ6-
zsef he1‘cegpr1’m2isné1 tisztelgé’ lzitogatést tett. A hercegpfimfis kifejtette e16ttiik, hogy el-
lenzi a kéztérsaségi éllamforma kérdésének felvetését, és ha annak elnapoleisa nem 1ehetsé-
ges, akkor népszavazés kiiréseit javasolja. (Mintziul nyilvén Franciaorszzig szolgélhatott,
ahol 1945. oktéber 21-én a nép szavazott az zillamforinzirél, és ennek eredményeként j'c5tt
Iétre 21 IV. francia ldiztérsaség.) Mindszentyt vendégei egyetértés1"1kr6l biztositottzik, majd
Tildy tolmécsolta a kormény éhajzit, hogy ,,miel6bb diploméciai kapcsolat Iétesiiljén 21 Va-
tikénnaI”.45

A hercegprimzis kézvetité’ szerepére két, ekkoriban esedékes rémai fitjzin nyflt lehet6—
ség. Az elsé’ utazésra 1945. november 29. és december 13., a mzisodikra I946. februér 18. és
mzircius 18. kézétt keriilt sor. Emlékirataiban a két utazést — Iegalébbis a diploméciai kap-
csolatok egyengetését tekintve — nem lciilénbézteti meg, holott id6k6zben markzins V2ilt0-
zzis kévetkezett be helyzetmegitélésében. A he1‘cegpr1'mésként megtett elsé’ kiilféildi fit
formai oka fijabb két ijresedésben le'V6 piispéjki szék (a gy6ri és a Veszprémi) betéltése Volt,
emellett Mindszenty nyilvénvaléan be akart mutatkozni a szentszéki hivatalok Vezet6i—
nek, és talélkozni kivént a pépzival. XII. Pius december 8—2in, a Szepléitelen Fogantatzis fin-
nepén f0gadta.46 Taleilkozzisukat bensfiségessé tette, hogy a pépa nem is oly régen,
1938—ban még pzipai legzitusként Budapesten jsirt a 34.. Eucharisztikus Vilzigkongresszuson.
Mindszenty megkijszijnte Arpeid-heizi Boldog Margit szentté avatziszit (mivel 1943-ban, a
szentté avatzison a hzibonis Viszonyok miatt nem jelent meg magyar kijldéttség), téjék0z-
tatta az e'1e’nkiil6 hitéletrél és az zillamalapité Szent Istvein kirélyt 1'in11ep16 augusztus 20-ai
eseményrfil. Az amerikaiak ugyanis erre az alkalomra — részben a pzipa ldjzbenjéréséra —
visszaadték Szent Istvzin kirzily ereklyeként tisztelt kézfejét, a Szent Jobbot, amit még 21
nyilasok hurcoltak magukkal, igy a hagyomzinyos ijnnepi kéirmenetet, ahogy 1819 éta
minden évben, az ereklyével tarthattzik meg.

Mindszenty — a benyomésai szerint egyébként igen teijékozott peipeinak — felteirta a
magyar katolicizmus helyzetét, reivileigitva az oroszok fosztogateisaira, a kommunisték
mindent bekebelezni alcarészira, flletve a kisgazda tébbségfi kormény k6z('5mb6sségére.
,,Amik0r kijelentettem, hogy az fij kormziny miiiiszterelnéke kéri a diplomziciai kapcs0Ia—
tok helyrezifliteiseit a Szentszékkel, azonnal intézkedni akart, hogy Angelo Rotta nuncius

45 Az 194.5. december 20-eira ésszehivott piispékkari értekezlet jegyzéilcéjnyve. A 77z@a7/* /eatolzkzzs ]71Zsj7b7€/€017/‘i M-
mimleozziso/e, 66. — A jegyzékényvben I945. november 13. szerepel a taléikozeis idéipontjaként, de ez gépelési hlba, mert
miniszterelnéki miI16ségben Tildy meg nem tehette tiszteletét Mindszentynél, miutén csak két nap mfi lva,n0Vem-
ber 15—én Iépett hivatalba. Nkis fotrésokban —
gatés napja helyesen, november 16-sira keltezve szerepel.

46 Az Emle7ez'-mminz szerint a pzipa kimondottan azért szakitotta meg adventi lefldgyakorlatét, hogy fogad-
hassa Mindszentyt. Az fitrél tudésfté UjEmZJe7" I (1945) I9, 3. szerint viszont épp azért keriilt sor ezen 3 napon 21
fogadésra, mert akkora fejez6d6tt be a peipa egyhetes adventi lelkjgyakorlata, aminek megkezdését a L’O55cr/‘wt-
tare Romzmo I945. december 2—i szeima is bejelentette. Elemzi NEMETH LAszLé, Mindszemy megwzlésult oilma.
A Scmto Stcfimo Rotondo 65 at Szem‘ [stvcin Héz cirnfi’ inunkeijziban, Budapest 2009, 33. 77. jegyzet.
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induljon Budapestre.”47 AZ emlékiratok szévege itt Mindszenty kételyével folytatédik:
,,De elkomorult az area, amikor gyanumat evvel az iiggyel kapcsolatban feltartam.”48
Mindszenty egyefl)l<ént mar az emlitett Tildy-latogatas felidézésekor is gyanakvasarél ir:
felmeriilt benne, hogy ,,az oroszok ezzel az inditvannyal akarnak jé benyomast kelteni a
Vatikanban”, és Vele akarjak szaflitatni a jé hiit, hogy ellensiilyozzak a vaflasellenes meg-
nyilvanulasokat feltaré jeIentéseit.49

A papai kihallgatas tébb évtized tavlatzibél rekonstrualt jelenetepen ésszemosédnak a
két utazas térténései, ahogy Tildy kapcsan is orosz és kommunista érdekeket feltételez,
Visszavetitve a kornmunistanak még nem nevezheté’ kisgazda Vezetésfi koaliciéra a kés6b—
bi politikai er6Visz0ny0kat. Niindszentynek 1945 decemberében — ha a gyanu netan mar
kérvonalazédott is benne — rnég nem Volt igazan kornoly oka kéteikedni abban, hogy az 1’1j
magyar kormany szaVahihet6 és nem idegen érdekeket szolgal. Rémabél hazatérve két
nap mulva azt kézélte a korinanyffivel, hogy a Vatikan ijrijmmel fogadta a diplomaciai
kapcsolatok felvételére irzinyulé kezdeményezést, részér6l ,,a kapcsolatok felvételének
akadalya nines”, és Angelo Rotta érsek, eddigi nuncius Magyarorszagra k1'ildése1)en gon-
dolkodik. ,,Feltételezi a Szentszék, hogy a nuncius ugyanazt a szerepet és helyet télti be a
budapesti diplomaciai testiiletben, mint a multban és minden1'itt”5° — e mondattal a katoli—
kus orszagokban hagyomannya Valt szerepkérre, a diplomaciai testiiletben rangelsfiséget
jelenté’ doyenségre tfjrtént utalas. A2 a gesztus, hogy Rottat kivzintak Visszakiildeni Buda-
pestre, tijkrézte az emlitett szentszéki allzispontotz a diplomaciai kapcsolatok folytonosak,
es de imre nem szakadtak meg.

Mindszenty a nyilvanossagot is ugyanigy tajékoztatta: ,,A Szentséges Atya nagyon
ériilt annak a jelentésnek, hogy Magyarorszag kéri diplomaciai kapcsolat felvételét a
Szentszékkel. Meg inkabb érijlt annak, hogy ezt a kormany megbizasabél is jelentettem. . .
A Vatikan valaszat, amely — mint mondottam — igenl6, eljuttattam a miniszterelnék fir-
hoz. A kézvélemény a tovabbit a kormanytél Varja” — nyilatkozta az
nak adott inte1j1’1jaban.5‘ Tijrténelmi példakkal huzta ala a papai kévetek fontossagat, és fi-
gyelemreméltéan kihangsulyozta a trénviszalyok és mas belviflongasok elsiniitasaban Vitt
szerepiiket, mintha a jelenben is hasonlé feladatot szant Volna a Visszavart nunciusnak.

47 Zfizizdszeizifyfézsef: Emle7ei71mzim, Budapest 1989, 109.
48 U0. — A szakirodaiom is az els6 lithoz kéti az idézett tartaimat, lasd példaui GERGELY JEN6. A 20. 5zzizad—

Zzam, Magyarorszag és a Szentszék kapcsolatanak ezer éve (szerk. Zombori Istvan), Budapest 1996, 276; LAPO
LOMBARDI, La Smzm Sede e i cattalici dell’Emmp1l 01/ienmle agli M207/i dellaguei/mfifeddoz, Réma—Budapest I997, 103;
GERGELY JEN6, A 771clg)/d'I”07‘SZtigl'kdt0lZ7€Zl5 egv/aciz és 51 kiilpolitzka (1948-1990), Magyar kiilpolitikai gondolkodas a
20. szazadban (szerk. Pritz Pal), Budapest 2006, 79.

49 M2’;/1a.’.s‘z,'e7/22,fv.' E77216/€iWltdi77Z, 105.
5° ,, . . .a Vatikanban jelentettem a In. kir. kormany ama elhatarozasat, hogy a Vatikannal keresi a diploma-

ciai kapcsolatok felvételét”. A level szerint ennek a Vatilcan részér6l akadalya nines, s hogy Angelo Rotta sze-
mélyére gondoi. ABTL 3.1.9. V—700/27. 247. Mindszenty Jézsef levele Tildy Zoitan miniszterelnékhéz.
Esztergom, 1945. december 15. Gépelt masolat. (Ugyanez a level kézfrasos piszkozatbanz ABTL 3.1.9. V-700/32.
1.); ABTL 3.1.9. V—700/27. 246. és V—700/32. 4. [IL] Mindszentyjézsef 4045/1945. sz. Ievele Gyéngyésijanos
kiiliigyniiniszterliez. Budapest, 1945. december 20. Gépelt masolat.

5‘
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A hercegprfineis a piispoki kar tagjai e16tt is hasonloképp nyilatkozott, és Rotta 1e1ke—
sen iidvozolt jelolését ecsetelte, aki ,,Val(’)s2iggal betege annak, hogy mie16bb Visszatér-
hessen Budapestre”. E156 rémai fitjéroi Visszatérve Mindszenty tehét nem mondott
semmi olyasmit, ami fenntarteisaira utalt Volna, inkzibb 6 maga is szorgalmazta a diplo-
mziciai kapcsolatok 1'1}b0li felvételét. A nyilvzinosseigot csupiin a sajzit értelrnezésfi Vil2ig—
politikai helyzetképébe nem avatta be: ,,a Vatikén és a szovjet korzibbi fesziilt Viszonyé—
ban semmi kedvezobb Véltozés nines, egyelore erre kilétés sincs. A tzivolabbi joV6re nagy
missziés reményekkel foglalkoznak a Vatikzinban. A magyar hadifoglyok és nyugati
menekiiltek és kiszzillitottak iigyében 21 Szentszék Iépéseket tett, az el6bbi eredményér6l
nem tudnak, iIlet6leg a szovjet zithatolhatatlan fal, az utobbi iigyben Van e1'edmény.”52

Egészen mésként lzitta és értékelte a Vatikzin keleti politikeijeit a pair héttel a hercegpr1’—
mzis e16tt Roméban jeirt P. Nagy Tohotom jezsuita. Hireit foleg a pzipa bizalmasaitol ,,csi-
pegette” fel, tobbek kozott az ugyancsak jezsuita P. Robert Leibert6l, XII. Pius mag:intit-
kélrétél. T6le
Moszkvzival, az évek alatt tobb diploméciai csatornzit is megmozgatott, e1s6ké11t évekkel
ezel6tt az ankarai internunciust, majd a néhai Roosevelt amerikai elnok megbizottjzit, ek-
tuzilisan pedig Stockholmon keresztiil probzilnak kozelebb jutni mindkét oldalrol. Epp
ezért kellemetlen Roménak, ha egyes fopapok — kiinondatlanul is utalva a politikai pértok
részér6l sérelmezett primési Vzilaszteisi korleve’lre53 — elmérgesitik a he1yzetet.54 A péter
hasonlot szfirt le az oktéber 23—ai pzipai kihaflgatéson elhangzottakbél is: 21 pzipai V011211 ma-
géévé tette a szovjetekkel V316 modm vivendi kerese'se't.55

XII. Piusnak ugyanakkor nem Voltak ilhizioi a szovjet rendszer természetét, Kozép— és
Ke1et—Eur6pa ireinyéban tanfisitott hodito céljait i]let6en. A kommunizmus teijedésének
Veszélye, az oroszorszégi katolikus hivek irénti felel6sség, a kételkedés Sztélin szavaiban
folyton arra késztette, hogy ne szfinjon meg hatékony ellenszert keresni 21 nyugati keresz-
tény civilizziciot fenyegeté’ Veszélyre. Ezzel egyiitt a Szentszék keleti politikzija s0kkal2i1‘—
nyaltabb és osszetettebb Volt, semhogy egyértehnfien elkotelezodott Volna, Vagy netzin a
két politikai blokk kozott egyensfilyozva ne a semlegesség létszatzit oltse mageira, legalébbis
a hideghéborfi nyitzinyeiig. ,,A kommunizmussal szembeni reakcio a politikait megeléizve

52 A2 1945. december 20—éra osszehivott piispokkari értekezlet jegyzokonyve, 2. napirendi pont. A imgym‘
/eat0lz7eus pziisprflekm/'2' tamicskozziso/e, 65.

53 A kozelgé’ neinzetgyfilési Veilasztzisok alkalmzibol 1945. oktéber 18-2111 kibocszitott korlevél a primzis ali-
irziszival, de 3 magyar piispoki kar nevében jelent meg. Jogos és ero's kritikzival illette 21 belpolitikai fejleményeket,
implicit modon arra szolitotta fel a hivoket, hogy a kisgazdzik felé orientélédjaimk, ezziltal elésegitette a polgéri
er6k egységének létrejottét. E korlevél Volt 212 e156, amely orsz2ig—Vi1ég el6tt feltérta 21 demokreicia korleitait és
Vélségzit, s e vélség alapveto’ okaként a természettorvények mellézését, Isten tagadaiszit, a kommunista pzirtpo1i-
tikét, a rendorségi tlilkapzisokat jelolte meg. Tartalma miatt a politikai pértok példzitlan beavatkozzisnak mino'si—
tették a napi politikéba és a vélasztési kiizdelembe. A korlevél publikélt szovegét Iésd Mindszemy 0/27min}/toiv/:
Pziszt07/ievelek, beszédek, nyilaztkozzzto/e. I: Mi7ZdSZ67llj/ tzmitoisd, szerk. VECSEY ](’)zsEF, Miinchen I957, 70-76.

54 OSZKK 216. f. 19. 6. e. 313-314. fol., P. Nagy Tohotom S. J. naploja. Roma, 1945. november 1.
55 OSZKK 216. f. 19. 6. e. 300-303. f0l., P. Nagy Tohotom S. J. naploja. Roma, 1945. oktober 23., uo. 48. 0’.

e. 10. fol. ,,]elentés :1 2. rémai tartézkodésom alatt elért eredményekrol (1945. oktober 11—noVember 19.)” Roma,
1945. november 21. ,,Alessandr0” [=P. Nagy Tohotom] aleiiraissal Mindszenty Jozsef hercegprfmés részére.
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erkélcsi és Vall2'1sijellegfi” — olvashatjuk az Allamtitkzirszig éltal 1948 januzirjziban a nunciu-
s0kh0z intézett utasitésokat tartalmazé feljegyzésbe11.56

A hercegprirnés Viszont nem mérlegelte a geopolitikai he1yzetb6l eredé’ k0mpr0-
misszumkeresési kényszert, inkzibb a h2ib01‘1'1s e161'ejelzések befolyzisoltzik, amikor e1t0kél—
te: a mjndennapokban és minden téren harcolni fog a kommunizmus ellen. 1945 utolsé
napjaiban azonban még teljes lendiilettel a Szentszék képviseletének Visszatérésén d0lg0—
zott. Hiszen méris heitrény érte a magyar katolikus egyhzizat: ugyanis a przigai nunciatfira
1"1gyViV6je, a Szentszék speciélis felhatalmazéséval élve, az évek éta hfizédé felvidéki egy-
hézi kérdésben Csehszlovzikia javzira déjntétt, és az 1938. november 2—ai bécsi déntéssel Ma-
gyarorszégnak itélt teriilet f0l0tti egyhézi joghatéségot 1945. oktéber 14—én az esztergomi
érsekt61a nagyszornbati apostoli adminisztrétorhoz rendelte - anélkfil, hogy a kérdésrffl
az esztergomi érsek el6zetesen kifejthette Volna Véleményét. Persze ha lett Volna nuncius
Magyarorszégon, ez a joghatéségi vziltozés akkor is bekévetkezik, mert arra gyakorlati és
lelkipésztori sze1np0nt0l< miatt szijkség Volt, de nyilvén tébb magyarorszzigi ellenérvet le-
hetett V0]na felsorakoztatni. Mindszenty igy Viszont csak egy levélben kérhette 21 pzipzitél
az intézkedés hatélytalanitését - eredményte1en1'i1.57

A nunciatfira iigyének gyakorlati el6m0zditésa érdekében Mindszenty az alkalmas
személyekréfl is gondolkodott: meg karécsony el6tt levelet irt a kiiliigyminiszternek,
amelyben a magyar szentszéki kéivetség miel6bbi éisszezillitzissit és fitnak i11dit2’1sét javas0l-
ta. Jeléltjét is megnevezte a kéveti posztra Gombé Istvén rendkiviili kévet és meghatal—
mazott miniszter szemé1yében.58 (A miniszter titulus ez esetben a kéjvetek és i11ter11un-
ciusok oszteilyaiba tartozé diplomziciai képVisel6t jelent.) A quirinzili kéjvetség, 212212 212
Olasz Kézteirsaség mefl ettidiploméciai képviselet élére pedig if]. Pallavicini Gyérgy 61-
gr6f0t ajénlotta. Egyfi ttal kérte a kévetség részletes személyi ésszetételére vonatkozé
listét, hogy a ,,Vatika’1ni éllamtitlczirszig elgondoleisainak ismeretében 21 legmegfelelfibb
tervezetet terjeszthesse a magyar kormziny 21 Szentszék ele"’.59

56 Archives du Ministeres des Affaires étrangeres Europe 1944-1949, Sai11t—Siege 1944-1949, dossier 9.
Le Saint-Siege et la pol extérieure 01.01.1947-30.05.1948; PHILIPPE CHENAUX, L’E/glive cm‘./aolique er c077277zunim2e
en Europe (1917-1989). De Lénine r2]eam—Poml 11, Paris 2009, 173-174.

57 V0. CsfKY BALAZS, Serédi j’mztz'nz'zi7z }Je1"cegp7"im1i5z' tevé/eenysége, PhD—értekezés, E0tV0s Lorzind Tudo-
mzinyegyetein 2010, 247; Veszprémj Erseki Levéltzir, H VII/Bainsiss. 1. d0b0z. A p0zs0nyi reidié 1945. oktéber
25—ei hire.

58 Gombé Istvén (1895-1967) jogi és éllamtudoményi d0kt0r, 1944 elején mjniszteri0szté1lyta11écs0s, 21 10°11-
iigymirlisztérium nemzetkijzi mageinjogi oszteilyzinak helyettes VeZet6je. A SZ2ilasi—admi11isztr2’1ci6Val nem t2'1V0—
z0tt Nyugatra, fgy Vsilhatott a debrecenj Iciilijgynijriisztérium politikai és sajtéoszteilyérlak vez.et6jéVé. A
kormziny Budapestre kéltézése utain 3. politikai osztzily Vezetéje 1945. december elejéig, majd pair hénapig rend-
1<1’V1'i]i kévet és meghatalmazott mjniszterként Moszkvaiban szolgzilt. 1946 mzirciusaitél mzir re11de1I<ezési2’L110-
mzinyban talzfljuk, miutzin a minisztériumi eillomzinyt zitvileigité igazoié bizottség zithelyezésre itélte.

59 ABTL 3.1.9. V—700/27. 246. és V—700/32. 4. [IL] Mindszenty Jézsef 4045/1945. sz. levele Gyéngyési
Jainos kiiliigyminiszterhez. Budapest, 1945. december 20. Gépelt mzisolat. (Nem Volt Veszélytelen felkeriilni
a primés ajénlélistéjéra. Az egyik jeléltet, Rfi czGyérgy jogi és éllamtudomeinyi doktort, az 1933—ba11 111egje—
lent A nemzetek szévetségéne/c laiintetrijogi érde/eii teve7ee7/zysége efvfelazdaztcti cimfi mfi szerzéjét, aki id6Ve1 1egfe1s6bb bi-
r9s2igi biré lett, 1958-ban még épp ezért Inarasztaltzik el, illetve szembesitették elhallgatott ,,klerikélis” mfi ltjéval.
ABTL 3.1.9. V—700/27. 308.)
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Mindszenty — még ha fel is meriilt benne — nem javasolta b2’1r6 Apor Gébort, 21 Volt
szentszéki magyar kéjvetet, ugyanis réla 21z 21 hfr érkezett R(’)m2fl )6l,hogy ,,mag21 21 Szentatya
neheztelt meg reé” egy k6zelebbr6l nem részletezett, de a Szentszéknek kellemetlen
gesztusa mi21tt.6° A mj11iszte1‘eln<'jl< december 27—é11 szfvélyes levélben készénte meg 21 her-
cegprimzis fiiradozésait, és a magyar kormény fogadékészségérél bmtositotta Rotta szeme’—
lyét illetfien, akire ,,a magyar kormziny tisztelettel és h2’1l2’1v21lgondo ”. Jelezte egyiittal, hogy
,,21 dipl0m2’1ciai kapcsolatok felvételére irényulé kezdeményezés 21 kiiliigymiiliszter 1'11 részé-
161 212 Ellen6rz()’ Bizottség felé folyamatba tétetett”.6I Eddig ez az egyetlen irat, amely 21 hi-
V21t21l0s eljérés elind1’t2is2i1'él szél, 21 11121 még kutathatatlan szentszéki és moszkvai i1'21t0k nélkfil
egyel) bizonyosssigot nem lehet tudni.

1946. januzir 1—jén a hercegprimzis fljévi szézatot intézett papjaihoz és hiveihez, és 16-
mai fitjérél szélva ismét utalt a kapcsolatok fontosségéraz ,,Ahogy az emberi szervezet
nem élhet fej és sziv nélkiil, mi magy21rk21t0lil<us0l< sem nélldiléjzhetjiilc 21 kapcsolatolcat
Ré1n2’1v21l.”62 Az fij esztendé’ elsé’ hénapjéban tovaibb folyt 21 mindkét fél sz2’1m2'1r21 elf0gad-
haté diplomaték keresése. Z\/Iiutén 21 Nlindszenty ziltal javasolt Gombé Moszkvéba ke-
rijlt, Beresztéczy Nliklés, 21 kultuszminisztérium katolikus osztélyénak Vezet6je I946.
januér 28-2111 — hivatkozva 21 1121121 jért Sebestyén P211121, 21 ldilfigyminiszter adminisztrativ
helyettesére — Gajzégé Lészlét javasolta. A nemzetktizi jog 1919 éta kiiliigyminisztériulni
szolgélatéban 21116 elismert professzora ellen 21 hercegpr1’m2’1snal< nem Volt kifogésa, de
Meggyesi L2iszlé kévetet még
az ésszhang, és beléthaté id6n belijl ismét elkezdheti mfikédését 21 budapesti nunciatfira.
Beresztéczy levele azoiuban egy m2isil<, lzitszélag jelentéktelen problémét is felvetettz me’gpe—
dig a nuncius do)/enségének kérdését. 1815 éta, amikor Bécsben megall<ott2’1k 21 diplom2’1ciai
képviselék rangsorérél szélé nemzetkézi szabzilyzatot, 21 p2ip21 l<('5Vete — akit deamus-nalc, do-
yennek, azaz legels('511el<;, legid6sebbnek neveztek — 21 k21t0lil<;us 0rsz2ig0kb21n mindenkor, m2’1-
sutt 2ilt21l2ib21n 212 elsé’ helyet foglalta el 21 dipl0m2ici21i testiiletekben, fiiggetlenijl attél, hogy
mikor adta 2it ténylegesen megbizélevelét. 1945 ut2i11 az elsé’ kijlféldi diplomata, akit Ma-
gyarorszégra kineveztek, nem Volt m2is, mint Georgij Maximovics Puskin szovjet kéjvet. ..
A szokvényos diplomziciai koreogréfia hircelen egy v21ll2’1s11élk1'ili Vilzigbirodalom és 21 late-

6° OSZKK 216. f. 48. 6. e. 11. fol. ,,_]elentés 21 2. rémai tartézkodésom alatt elért eredményekréil (1945. ol<té—
ber 11—11oVember 19.).” Réma, 1945. november 21. ,,Alessandr0” [= P. Nagy Tbhbtbm] aléiréssal Mindszenty
Jézsef hercegpr1'm2is részére.

6‘ ABTL 3.1.9. V—7oo/27. 297 és V—700/32. 5. [13.] Tildy Zoltén miniszterelnék 12.264./194.5.
MindszentyJézsefhez. Budapest, 1945. december 27. Gépelt m2'1s0l21t. Hitelesitette Fzibién ]2i110s érseki leVélt2i—
ros, Esztergom, 194.8. december 16.

62 Zfi iizdszemjl okmainytciir Paisztorlevele/6, beszéde/e, 723/ildt/eozzzto/e, levelek, s. 21. r. VECSEY ](')zsEE, Miinchen 1957,
Mindszenty ta11it2isa, I, 95.

63 ZWOL XIX-_]—1—j, Vatil<2’1n—IV—116 (1. doboz). Kbvet Vissmhfvésa, 1’1j kinevezésére javaslat, 1946. Mindszenty
Jézsef levele Beresztéczy Miklés Ininiszteri osztélyfénékhéz. Esztergom, I946. januzir 31. (A level t€I‘V€Z6tébCI1
lwindszentynek meg nem Volt ellenjeléltje, és kimondottan dicsérte Gajzégét: ,,a legnagyobb inegnyugvéssal
téltene el — frta —, ha ennek 21 kényes és 21 m21ik('jri'1lII1ényel< kézt is ktlléjnéisen fontos poziciénak :1 betéltésére 6
nyerne megbizaist”. ABTL 3.1.9. V—700/32. 12.)
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likus egyhaz kézotti presztizskérdéssé V2’1ltozott.64 A hercegprimasi Valasz természetesen
ragaszkodott a térténelmi gyakorlathoz és az adott széhozz ,,nyi1VanVal6 idegen beaVatko-
zas jele lenne, és minden bizonnyal ennek tulajdonitanak Vatil{§1nil{(31‘(3l{b€I1 is, ha a ma-
gyar kormany kénytelen lenne megvaltoztatni a nuncius doyemége tekinteteljen el6z6en
elfoglalt és spontan kifejezésre juttatott allaspontjat, illetve igéretét”. Ugyanakkor nagy—
Vonaluan hozzeiffizte: nem hiszi, hogy a Vatikzin ettél tenné fiigg6Vé a Magyarorszaggal
valé diplomaciai Viszony felvételét.
mar legépelt levelére rairatta: ,,A nuncius doyenségének biztositasa kiiléinben annal
kénnyebben elérhet6, rnert nem most kezdi, csak folytatni fogja itteni nunciusi tisztét.
A diplomaciai testiiletnek 6 mindenkinél régibb tagja lesz.”65 l\/Linden jel arra mutatott,
hogy nines mas kérdés, csupan az: mikor térhet Vissza a nunciatura Budapestre.

XII. Pius papa léthatélag meg Volt elégedve Mindszenty Jézsef f6p2isztori m1’ik6désé—
vel, hiszen a haboru utan el6szor kinevezett uj biborosok kézott ott Volt az esztergomi ér-
sek is. A papa els6rang1i diplomziciai érzékkel ugy nevezett ki 32 uj biborost, hogy nem
varta meg a haborut lezziré békekéitéseket, hanem azokat megel6zVe a vilzig minden részé—
b6l valasztott egy—egy jeles férfiut a Vatikani politika érvényesitésére. A Nlindszentynek
szélé értesitést Montini sulaytitutus (helyettes eillamtitkeir) 1945. december 23-ai keltezéssel
kiildte el — nunciatura hijein — az Amerikai Egyesiilt Allamok budapesti missziéjeihoz.
Kérdés, Vajon miért nem a Szovetséges Ellen6rz6 Bizottsaghoz, de legalabbis a SZEB brit
egységéhez cimezte, tekintve hogy 1945 jfiniusatél a Szentszék és Magyarorszag kézétti
ijsszekéjttetést els6dlegesen a britek Vallaltak biztositani. Az amerikai misszié Vezet6je,
H. F. Arthur Schoenfeld nem is érezte illetékesnek magat a postazasra, Montini levelét
csak egy hénap mfi ltantovabbitotta Nlindszentynek, miutan a kommunikaciés zavarra
id6l<ozben fény deriilt. Ily médon a hivatalos értesités a biborosi kineVezésr6l egy h611a-
pos késéssel jutott csak el a cimzetthez.“

64 Hasonlé esetre mar Volt példa, amikor 1929—ben Nérnetorszzigban a tavozé Pacelli nuncius utan rangban a leg-
id6sebb Kresztinszkij orosz nagykfjvet lett. Az uj nuncius kjnevezésével felmerijlt a kérdés, hogy deccmw mmqmk te-
kinthet6—e, a1njhezJapan és Szovjet—Oroszorszag nem
aspiralé orosz kéjvet hazajat, SzoVjet—Oroszorszagot a Németorszzigban diplomziciai képviselettel biré éllamok egy része
még nem ismerte el). Lasd A vatzkdni flldgj/617' /eiivetje/enti. . ., osszeall. és bev. B. L6R1Ncz ZsUzsA, Budapest 1969, 195.

65 ABTL 3.1.9. V-7oo/32. 13. Mindszenty Beresztéczyhoz, Esztergom, 1946. januar 31.
66 National Archives and Records Administration, College Park, Maryland (NARA), Record Group

(RG), 84. Records of the Foreign Service Posts of the Department of State. Hungary, Budapest Legation,
General Records 1946. Box 103. 840.4. Catholic Church. MindszentyJézsef 422/1946. sz. levele H. F. Arthur
Schoenfeldhez, a budapesti amerikai politikai misszié V6Z€t6jéIl€l{. Esztergom, 1946. januair 23. Eredeti, gépelt,
angol nyelvfi tisztazat, autograf. E levélben Mindszenty annak tovabbitasat kérte Montini Vatikani helyettes
allamtitkeir felé, hogy még nem kapott hivatalos értesitést bfborosi rangra emelésérél. (E levél gépelt, magyar és
angol nyelvfi fogahnazvanyaiz ABTL 3.1.9. V—7oo/32. 246-247.) — Az amerikai kbvet el6z6 nap, januar 22—e’n
kiildte el Montini januar 17—ei iizenetét, amiben siirgonyileg kért valaszt arra a kérdésre, vajon Mindszenty
megl<apta—e az értesitést biborosi ki11eVezésér6l. Tudakolta, hogy mikor érkezik Rérnaba, egyuttal vazolta a
forgatékonyvet. (ABTL 3.1.9. V7oo/32. 244. Szovegét kozli SOMORJAI ADAM—Z1NNER TIBOR, A/Iozjd’ /mlzilm
itélve. Dokumentumok Minakzeiztyfézscj‘ élett()"'rténete7aez, Budapest 2008, 262-264) Mindszenty Valasza utzin két
nappal,
mel kézlém Excellenciaddal, hogy a legkbzelebbi konzisztériumon, februar 18—2’1n a Szentatya Excellenciadat a
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A I11al6rt 01'V0s0land6 Nfi ndszenty 1946. februzir 18—a’1n az amerikai katonai misszié
gépén utazhatott Réméba, hogy étvegye a biborosi kalapot,
hénapig elhfizédott mésodik olaszorszzigi tartézkodzisa alatt a pépa mzircius 4—én fogadta
kiha]]gat2is0n.67 Mindszenty irzisban is jelentést tett a magyarorszégi éllapotokrél, amely—
ben egyfelfil megismételte a magyar kormény az irzinyfi éhajzit, hogy ,,az Apostoli Szék és
Magyarorszég kézétt a nyilvénos kapcsolatok fijra megk0ttessenek”, aim ezfittal mér sze—
mélyes fenntartzisait is megfogalmazta. Legalzibbis egyértelmfien erre utal a jelentésére
mércius 14-ei keltezéssel érkezett vzilaszz ,,Aligha kell mondanom, hogy egy ilyen kiV2in-
sziggal egyetért a pépa észentsége” - kezdte Montiiii a lényeggel egyetéité’ Vzilaszlevelet,
majd egy barokkos kérmondat utzin a fenntartés szavait tolmécsolta: ,,miVel részedr6l is
kétely meriilt fel, meg kell Vizsgzilni, hogy nem merii1t—e fel Valami akadeily a javaslattal
kapcs01atban.”68

Mindszenty 1946 februzirjélra Vélt bizalmatlannzi az 1’1j korrrizinyzat szzindékainak
észinteségét i]let6en, erre 1945 Végén még nem volt alapos oka. Niaisodik rémai fitja eI6tt
azonban tértént Valami, ami radikzilisan étformélta a korlnzinyrél a]l<0t0tt itéletét: ez pe-
dig nemigen lehet mzis, mint 2. szemében csak puccsszerfien téjrvénybe iktatott k0zt2irsasé—
gi zillamforma. ,,Ugy értesijltik, hogy a Nemzetgyffl ésa k<'jze1j0V6ben napirendre sz2indé—
kozik hozni az alkotményreformokat, kéztiik a ktiztzirsaszig behozatalét az ezeréves
magyar kirélyszig megsziintetésének tervével” - frta alig leplezett felhziborodéssal 1945
utolsé napjzin Tildy Zoltzin miniszterelnéknek. ,,Ha ez a hit megfelel a Valészignak, ha
nem is kaptam err6l hivatalos tzijékoztatést, a magyar prfmzisok téjbb mint 900 éven ét
gyakorolt kijzjogi tisztéb6’1 folyéan évést emelek ezen tervek e11en.”69 Mindszenty szerint
az alkotményjogi kérdések felvetése ,,felette id6szer1’it1en”, inkzibb a sz0ci2’1]js—gazdasaigi ba-
jokat kellene orvosolni. Amennyiben a kérdést mégis napirendre akaijzik tfizni,
,,i]lik, s6t kell megkérdezni 3 népet”, azaz népszavazzist kell tartani. Emlékeztette Tildyt,

bfborra emeli.” (ABTL 3.1.9. V-7()0/32. 249. és 248. H. F. Arthur Schoenfeld Ievele MindszentyJézsefnek. Bu-
dapest, I946. januzir 25. Eredeti, alziirt angol nyelvfi levél mzisolata és annak magyar forditzisa. Ezt 21 levelet az
érsek még aznap megkészénte. U0. 26.) Mindszenty Viszont mzir jéval a hivatalos értesités kézhezvétele e16tt,
januér 5—én elinditotta fitlevélkérelmét. Az irat kiadésénak akadzilyoztateiszit emlékirataiban hosszasan ecsetelte.

67 ABTL 3.1.9. V—700/32. 264. és 240. F. C. di Vignola f6ka111ar2is hivatalos értesitése az audiencieirél. Vati-
kzinvéros, 1946. mércius 3.

68 ABTL 3.1.9. V—700/30. 80-81. G. B. Montini mbytitutm 110.941. sz. Ievele Mjndszenty Jézsef bfboros ér—
sekhez. Vatikén, 1946. mércius 14. Mfi solateredetir6l, autogrzif. (Eredeti az ABTL-b6] zitadva a Primési Levél-
teirnak. Nlagyarul (a tanulmzinyunkban k0z01tt6l stilzirisan eltér0): ABTL 3.1.9. V—700/30. 79-80; gépelt
mzisolat 110. V-700/27. 249. A latin nyelvfi Ievél szévege Fiiggelé/e, 2. sz.)

69 PSZL 274. f. 7/247. 6. e. 5. és 8. f0l.; PL Mindszenty—ki'1k5ngy1’ijtemény, 4. doboz; ABTL 3.1.9. V—700/15A.
296-298. (Mindszenty kéziratos fogalmazvziiiya), 305-307. (gépelt, alziirt tisztézat); V-700/49, 213-215. és
V—700/56, 184-186. (gépelt maisolatok) - A levelet el6sz('jr a kormény éltal kiadott Iigynevezett ,,Fekete
Kényv” k0z01te (Mindszmzty
Zwindszenty okrnzinytér I. kétete (fliifindszenzfy tzmitzim, s a. r. VECSEYJOZSEF, Miinchen 1957, 107-108.), ahol a
szerkeszt6 111egkérd6jelezte 3 Ievél hitelességét. Azéta a dOk11II1CI1t11II1 t0bb, e16bbiekben hivatkozott levéltairban
is el6kerii1t, hitelessége igazolt. Szévegét fijabban kézblte S0M0RJA1 ADAM—Z1NNER TIBOR, Mazjd’ /mlgilm itélve,
255-257. - A kérdésr0'l lésd: MESZAROS ISTVAN, A kbztérsaséq, Allok Istenért, Egyhzizért, Hazéért (szerk.
Somorjai Ada’m—Zi1mer Tibor), Budapest 2000, 94-117.



386 BALOGH MARGIT

hogy november 16—ai esztergomi Iaitogatésakor, mint a kisgazdapzirt Vezére és k0rn12inyf6,
még egyetértett Vele ebben a kérdésben.

A népszavazés kiirését egyébként a térsadalom nagyobb része is szivesen fogadta Volna.
Am annak kimenetele mzir korzintsem Volt monarchiapzirti. Egy, 21 f6Vér0si lakosszig k6ré—
ben 1945 decemberében végzett magyar, de a szovjetekhez is eljutott k6zvé1emény—kutat2is
legfontosabb kérdése a jévébelj 2i11an1f0rm2ira Vonatkozott, és a megkérdezettek 76 sz2izalé-
ka a kbztzirsaség mellett déntétt, mfg Csupén 20 szézaléka ragaszkodott a monarchia fenn-
tart2’1s2’1h0z.7° A térsadalom jelent6s része igenis arra térekedett, hogy leszémoljon a mfi lttal
és megfi jitsaa jelent, és ezt szimbolizzilta az 2i]larr1f01‘maVélt2is. A Nemzetgyfilés Végiil
1946. januzir 31—én elfogadta 212 194.6. évi I. térvénycikket, amely eltérélte a kirélyssig in-
tézményét és Magyarorszégot kéztzirsasélggzi nyilviinitotta. Mindszenty az ;i]lam—egyh:iz
évezredes olajozott Viszonyrendszerét leitta veszélyeztetve, az 6 idezilis zillamformzija a ki-
rélység Volt és maradt, amiben a hercegprimés kézjogi szerepkére is gyékerezett.

Ezért gondoljuk figy, hogy a hercegprfmzis a lcéztairsaségi aillamforma keresztiilvitele
miatt vzilt bizalmatlannzi 21 nunciatfira visszazillitaiszit i11et6en, s bér emlékirataiban nem
részletezte kijléinéjsebben a gyanfijeit, de 212 — leithattuk - kitfinik, hogy szerinte a magyar
kormény igy szeretne kedvezé’ szinben feltfinni a Vatikzin e16tt, és hogy a nuncius akkre—
ditzilését mind a szovjetek, mind a magyar kormény sajeit igazoleisukra akarjzik kihasznélni,
leplezve egyhézellenes térel<Véseiket. Mindszenty ezzel lényege1)en lebeszélte a pépét a
diplomziciai kapcsolatok lmladé/etalzzn 1'1j1‘afelVéteIér6l, de /aosszzl toivon természetesen az aka-
dzilytalan szentszéki érintkezésben Volt érdekelt, hiszen nuncius hijzin a magyar egyhziz el-
szigetel6d6tt Rémaitél. Aggélyoskodzisa azért érhetett célba, mert a helyzet hasonlitott ah-
hoz, ami azokban az orszégokban téjrtént, ahol a szoVjet—l<ommunista erfik és a katolikus
egyhéz a térténelem sorzin mér ésszeiitkézésbe kerijltek egyméssal (Lengyelorszégban
1939-1941-bein, Litvéniéban 194.0-194.1-ben).

A paipaiA1lamtitk2i1*s2ig Mindszentytéil tovzibbi Véleményt Vzirt annak eldijntéséhez,
hogy szorgalrnazzék Vagy sem, és ha igen, milyen szinten a kapcsolatok Iijrafelvételétz
,,H2i1ésak Iennénk, ha évatosan felderitenéd az iigyet és utzina biztositanél, hogy a ma-
gyar éllam Vezet6i még kitartanak—e eilleispontjukban és bizalommal Vannak—e a k1‘jlden—
d6 apostoli nuncius irént és szabadségot, Valamint a tisztségéhez kapcsolédé jogokat biz-
t0sitanak—e neki”7‘ - sorolta Montini a tisztézandé kérdéseket, beleértve az elorozni
szeindékolt doyenséget is. Am épp azért, hogy a korelnékség Viteija nem hifisithassa meg a
kapcsolatok felvételét, nuncius (nagykévet) helyett kész Volt internunciust (kijvetet) de-

7° Rosszijszkij Goszudarsztvennij Arhiv Szocialno-Politicseszkoj Isztorii (RGASZPI), Centralnij Komityet
VK(b)P, Otgyel Vnyesnyej polityiki, f. 17. op. 128. gy. 913. 1. 156; G. P. MURASKO, Kommunyiszticsesz/ezjepol713/ii 2'
/mtolicswzlezljcz cefleov I/6.S‘2;t0C3‘Il0].}6Ul"0]7Z.7)1IJ0.S‘Z1e'ZJ0j(:‘7’l7/lI]91I)0liZ9iC5‘6.S‘Z./€27? realfizz/9 (I944-I948), Vlaszty i cerkov V SZSZSZR
i sztranah Vosztocsnoj Jevropi 1939-1958. Diszkusszionnije aszpektii (szerk. G. P. Murasko-M. I. Odinocov),
Moszkva 2003, 136.

7‘ ABTL 3.1.9. V—7o0/30. 81-81. G. B. Montini sostituto 110.941. sz. levele Mindszenty Jézsef bfboros ér—
sekhez. Vatikén, I946. niaircius 14. Meisolat eredetiréi, autogrzif. (Eredeti az ABT'L—bé'l étadva 3 Primsisi LeVél—
tzirnak. Magyarul: ABTL 3.1.9. V—700/30. 79-80., gépelt mésolat: uo. V—700/27. 249.)



SZENTSZfiKI—MAGYAR KAPCSOLATOK A K0ALfCIé EVEIBEN 387

legzilni. Ezért a korébbi nuncius, Angelo Rotta Visszakiildése helyett a Rotta mellett
udit0rel<ént szolgélt Gennaro Verolino lzitszott a Iegalkalmasabb internuncius—jel6ltnek.

A legeléhyésebb megoldeis persze a régi apparzitus visszatérése Iett Volnaz ezzel a Szent-
széknek megadatott Volna az elégtétel képVisel6jének méltatlan eltaivolitésziért; kiker'Lil—
hették Volna az 1'1j akkreditécié kérdését, mert tagadhatatlanul szokatlan lett volna, hogy a
katolikus anyaszentegyheiz feje a reformeitus lelkész Tildy Zolténhoz mint 2il1amf6h6z
kiildje a képVisel6jét; Végiil a hagyomziny okain nem lehetett Vitatni elséibbségét a tébbi kt}-
Vettel szemben. Az internuncius alacsonyabb rangfi diplomziciai személy, és Verolino elf)’-
térbe keriilése a heitegprirnésnak nem kedvezett, Inert 6 — a jelek szerint — sokkal inkzibb a
,,rebeI1is” jezsuiték, kéztiik a Mindszenty 1‘észé1'61 ki nem éllhatott Jénosi péter Vélemé—
nyérp hal]gat0tt.72

Ugy tfinik, 1946 tavaszéra a Vatikénban Ielohadt a kapcsolatok fijjéélesztése irénti
Ielkesedés, ahol — léthattuk — azon is skrupulizailtak, hogy a kormziny szzindéklevelét
Esztergomba, és nem Réméba c1’meztél<.73 A katolikus egyhziz leendé’ kévetének Valéban
legalébb négy objektiv tényezfivel kellett szzimolniaz I) egy féldrajzival, azaz hogy Ma-
gyarorszzig a szovjet nagyhatalom szomszédaillama 2) a szovjet katonai jelenléttel, ebb6l
eredéien az orszég szuverenitéshieinyeival 3) a2 egyre nagyobb hatalomra szert teV6 kom-
munista p2irtta14) Végijl azzal, hogy a Szovjetunié szévetségese — ekkor még legaleibbis —
az Amerikai Egyesiilt Allamoknak. Hogy e négy tényezé’ egyiitt milyen el6je11’i egyhéz-
politikéhoz Vezet, ez 1945 Végén, illetve 194.6 elején még rejtve maradt, aim az 1'1j sz0m—
szédségi egyiittélés médozatait puhato/I6 litkeresések mellett megerfisédbtt az évatos
Vagy inkaibb bizalrnatlan er6k hangja. Es persze mind nyilvzinvalébbzi Vzilt az is, hogy a
Szentszékkel t6rtén6 diploméciai kapcsolatok helyreeilliteiseit Végsé’ soron nemcsak poli-
tikai — ldilénésen nem magyar belpolitikai —, hanem ideolégiai szempontok is akadé-
lyozzzik. A SZEB ugyanis sorra adta az engedélyeket diplomziciai kapcsolatok létesitésére,
1946 derekziig Olaszorszeiggal, Romzinizival, Bulgzirizival, Svzijccal és az einigrzins spanyol
kormzinnyal, de a Szentszékkel nem. fgy a rémai magyar kévetség csak kézvetett 1116-
don tudott kapcsolatot teremteni a Szentszékkel: az Olaszorszéghoz akkreditélt sze11t—
széki nagykéveten keresztiil.”

AZ 194.6-os esztendé’ elsé’ felének tijrténései a Vallzisi tiirelem végét jelezték. Tavasszal a
beliigyi hatészigok hadjziratot inditottak a katolikus kézépiskolzik ellen. Rendhzizakban, is-
kokikban tartottak hézkutatzisokat, fegyveres ,,6sszeeski'1véseket” lepleztek Ie, szovjet ka-
tonék elleni ,,merény16kre”bukkantak. A legsfilyosabb eset a gybngyési volt, amelyet a
kommunisteik az ottani ferencesek (péter Kiss Szaléz és térsai) elleni megtorlés mellett a
kisgazdapért megroppantéséra is felhasznziltak. A propagandahfreket kévetkezetesen cei-
folé primzis fél év leforgésa alatt nemzeti h6ssé n6tt, akinek minden megnyilatkozzisa
mindazt kifejezte, amit az orszzig nagyobb része is érzett a kommunistzikkal és a sz0Vjetek—

72 Szent Istvén Teirsulat Iratteira, Esty Miklés Vilzigi pzipai kamareis hagyatéka, 2. iratcsomé, Esty Miklés
1945-1973 kézétti iratai, rendezetlen.

73 Uo., illetve lzisd a 43. jegyzetet.
74 MOL XIX—]—I—u, Gyéngyési Jénos iratai, 6. 6. e. (24. doboz). ,,Gyé511gyé')si kiiliigyminiszter fe1jegyzé—

sei.” Feljegyzés Augusto Assettati olasz iigyvivé’ Izitogatésérél. Budapest, x946. oktéber 23.
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kel szemben. A baloldal viszont az egyhaz felel6sségét6l Visszhangzott és sfilyos k0Vetkez-
ményekre lehetett szamitani. Szovjet katonaik Oktogon téri halalesete
bantotta a lappangé fesziiltséget: Vlagyimir Petrovics Szviridov altabornagy, a SZEB
szovjet i'1gyvezet6 elnéke jegyzékben kéjvetelte a ,,fasisztaba1‘zit” ifitiszigi egyesijletek fel-
0szlat2is:it.75 Erre hivatkozva Rajk Lziszlé beliigyminiszter 1946. jfilius 4-én elrendelte a
Vallaserkélcsi egyesiiletek feloszlatzisat, megbénitva ezzel a felekezeti ififiseigi munkat.
Az intézkedés legkomolyabb aldozata az a KALOT (Katolikus Agrarififi ségiLegény-
egyletek Orszagos Testiilete) Iett, amelynek jezsuita vezet6i a legutolsé pillanatig biztak
a modus vivendi lehetéségében, S akik Rotta nuncius kiutasitasa el6tt meg szervezték és
ésszehangoltak az éhez6 Budapestet segit6 pzipai élelmezési segélyakciét. A jezsuita P.
Nagy, akit a feloszlatzis hire Rémaban ért, azonnal felmértez a k0mmu11istakkalkacér-
kodé KALOT két tfiz — a taktikajzit e11enz6 hercegprimas és a szovjetek — kézé keriilt.
Pedig a modus vivendi lehet6sége melletti, szinte egyetlen Valésagos érv — és nem csak el-
méleti elgondolas — a t0meger6t felmutatni képes KALOT m1’1’l<0dése’nel< biztositasa
Volt. A magyar jezsuitak e szewezet példajan prébaltak bebizonyitani a Vatikannak,
hogy a szovjetekkel egyiitt lehet mfikbdni, ezért hivtak meg az egyesiilet fennallasanak
tizéves évforduléjara egy K0msz0m0l—k1'ild6ttse’get, és ezért irtak ala egy1"1ttm1’fl<(')'dési
megallapodast a baloldali ififiseigi szervezetekkel. A tfilélést a primas e11eneT)en egy papai
rokonszenv-nyilvanitas biztosithatta v0l11a ideig-éraig, azonban ehhez is k0m0ly eredmé-
nyekkel kellett Volna igazolni a ,,m0du5 vz"z2emiz°’—1'1t jarhatészigat.

,,Kett6t akarok kérni” — jegyezte fel, immar fijra Magyarorszzigon, napléjaba a jezsuita
pater: ,,a 11u11ciat11ra Visszaengedését, és az én személyem meghivasat M0szkV;iba.”76 Ezek
érdekében 1946. szeptember 6—a11 hosszasan targyalt Oszokinnal. A szovjet poljtikai tiszt
korabban is tébbszér kifejtette, hogy Nfi ndszentyt a Vatikan el6ret0lt e166rsénel< tartja,
aki rémai utasitasokat kévet, a nunciatfira Visszazillitasat sajat diadalaként kijnyyelné el, és
ezt az el6nyt nem adhatjak meg neki. ,,Mi11denki azt mondana, hogy a hercegpr1'mas ma-
kacs keménysége e16tt hajoltak meg az 0r0sz0k. Ezt pedig 6k sohasem fogjak megtenm'.”77
Nagy pater rendiiletleniil érveltz a nunciatfira komoly tampon’: lehetne abban, hogy a
magyar katolicizmussal Valé aldatlan kiizdelmet lecsillapitsak, s hogy a Szentszék jeléltjét,

75 Szévegét magyar forditasban elsfiként kézzétette F<'jLDEs1 MARGIT, A megszaillé/e .rzaZmcZ.s‘pZgvz, Buda-
pest 2002, 444-447; utébbz Pzirt/e(')'zi e'I"te/eezlete/6. Palitzkai éifde/eegyeztetés, p0lz'tz'/mi /e0nf7'0m‘4icz'0', 1944-1948,
szerk. HORVATH ]ULIANNA—SzAB() EVA—SzI’jcs LAszL6—ZALAI KATALIN, Budapest 2003, 258-260. — Korabeli
szovjet iratok szerint jfinjus Végén a SZEB két memorandumot intézett a magyar korlnanyhoz. A m:is0dik—
ban haladéktalan feflépést, a reakcié megfékezését és név szerint a KALOT és a cserkészet feloszlatzisat k0Ve—
telte. RGASZPI Centralnij Komityet VK(b)P, Otgyel Vnyesnyej polityiki, f. 17. op. 128. gy. 124. 1. 77. (A szovjet
politikai e1emz6k az 1946. taVaszi—6szi fejleményeket a kisgazdapart jobboldalanak er6s0d6 sz0Vjet- és l<0mmu-
nistapért—ellenes fellépésével nmgyaraztak, egyértelmfi éjsszefiiggést taleilva a terrorcselekmények és a politikai
aktivizalédas kézétt. A Véréskatonak ellen elkéjvetett merényletek szama 1946. jfiliusban 8, augusztusban 5,
szeptemberben 5, oktéberben 6, novemberben 2, ijsszesen 26 eset Volt. Ugyanezen idéiszakban az ugyancsak
megszallt Ausztria szovjet zénajaban 22 merénylet tértént. A 48 merénylet 75%-at katonak, 25%-at tisztek ellen
kévették el. RGASZPI Centra1nijK0mityet VK(b)P, Otgyel Vnyesnyej polityiki. f. 17. Op. 128. gy. 116. 1. 145.)

76 OSZKK 216. f. 20. 6. e. 14. fol, P. Nagy T0h0t0m napléja, 1946. szeptember 1.
77 OSZKK 216. f. 20. 6. e. 21. fol, P. Nagy Téhétém napléja, 1946. szeptember 6.
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Mons. Verolinét — akiréfl Oszokin 21 p2itert6l hallott e16sz0r - folyamatosan t2’1jék0zt21tt21 21
belsé’ Vit2il<rél.
médot t21l2’11n21k arra, h0gy 21 nunciatfira vissz21h0z2’1s2’1n21k az érdemét ne Mindszenty
kényvelhesse el magzinak. Barankovics IstV2inb21n, 21 Demokrata Népp2'11“t V€Zél‘éb€I1 fel is
meriilt a gondolat, hogy ,,Szekf1’i Gyulzit és 21 Demokrata Népp2’1rt0t lehetne erre nagyon
jél és 0ri2isi erkélcsi eredménnyel felh21szn2ilni”.78 A nunciatfiréval kapcsolatban 21 szovjetek
még azt is igényelték, hogy 21 V21til<2in tegye 212 els6 komoly lépést, amire 21zt2'1n 6k n21gy-
lelkfien V2’1121sz0lh21tn2’1nal<. Reménytelen felvetés Volt ez azok ut2in, hogy f21siszt2’1n21k bé-
Iyegezték, majd fe1sz2'1m01t2ik 21 V21]l2isi alapon szerVez6d0tt ifiL'1s2'1gi egyesiileteket. A SzeI1t—
szék e16tt 21 jezsuitzik M0szl<V21—bar2’1t 1'1tkeresése s1’11y0s kudarcot Vallott.

A jezsuita-szovjet egyeztetéseken 1946. oktéber 18—2in rneriilt fel ut01j2ira 21 nunciatfira
iigye. Az e16z6 beszélgetéseket is ésszegezve Oszokin kézélte 21 hivatalos moszkvai 2’1l12’1s-
p0nt0t:

,,tudj2’1k, hogy meg kell egyezni az egyhézzal, és meg is fognak, most azonban olyan feszfilt 21
légkér, hogy jelenleg err6l komolyan nem térgyalhatunk. Véleménye szerint I-2 év kell ah-
hoz, hogy (iszinte megegyezés jijjjijn létre. Erre 21 konkordétumra 6k is szémitanak és tudjzik,
hogy az elvek miatt nem lesz nehézség, mert az egyhziz tudott modus Vivendit, s6t l<0llab0r21—
ciét t2112i1ni a liberzilkapitalizmussal, pedig hitelvi alapon az sincs kézelebb az egyhzizhoz, mint
:1 kommunizmus. A kommunizmus kegyetlen eszkéjzékkel jutott ur2110mr21, s 212 1'1j életf0rm2i—
nak ez a Véres megsziilése meg 11121 is tart. Tisztéban Vannak azzal, hogy az egyhéz ma még ne-
hezen iilhet le Veliik tzirgyalni, mert a mfi ltembereinek fe1sz2’1m012’1s21 még mindig tart, és 6k
tudjék, hogy ez mészéros munka. De egyszer ez el fog csitulni és akkor Inegnmradnak csak a
Vivményok és az Iij emberek, s ezek mzir az egyhziz szemében is szalonképesek Iesznek. Tehzit 21
szovjet részérfil be fog kévetkezni 21 kéjzeledés. C/jk csak attél félnek, hogy az egyhziz részérél
fog ez nehezebben menni.”79

A szovjet poljtikai tiszt, akiré’l Nagy Téjhétéjmnek igen e]ismer6 Véleménye Volt (,,k0—
moly tehetség”), mondhatni 21 j0V6be leitott. Nincs m2’1r napirenden 21 modus vzivena/’z' — szaVai—
nak ez Volt 21 Vilégos iizenete. A térgyalés utzin p2’1r n21pp21lN21gy Téihéitéjm megkapta kiut21-
z2’1si engedélyét, és 1946. oktéber 24-én fijbél, ezfittal Véglegesen elhagyta M21gy21r0rsz2’1g0t.
Ut0le'1'te 21 hercegpr1'm2is biintetése, amjért t6le eltéré’, 21 szovjetekkel egyezked6 elképzelései
V01t21l<, és ezért 21 jezsuita rend Vezetésével De'l—Ameril<2ib21 kijldette. 1947. j2111u2ir 4—én indult
Rémzibél Buenos Airesbe. H21 hazeijziban marad, nem kerijlte Volna e1 21 politikai re11d6rség
,,Vendégszeretetét”: 21 magyar 2’1]]21mrend6rség zillamvédelmi 0szt2i1y2itc’>1 ugyanis m2’1rcius
10-én idézés érkezett fires l21k2’1s2ir21.8° Egyéni s0rs2’1n21k ilyetén 21l21kul2’1s2iV21l lez2’1rult 21 SZOVj€-
tek és 21 h0zz2ijuk kézvetlen kapcsolatot keresé’, egyensfilyozé, k0mpr0missZumkeres(')’ egy-
héziak érintkezésének révid periédusa.

Az egyesiiletek felszzimolzisa teljesen befagyasztotta 21 diploméciai kapcsolatok 1’1jr21—
felvételének kérdését. Mindszenty azt is megkérdéijelezte, Vajon t(')'rtént—e egy2i1t2112in

78 U0.
79 OSZKK 216. f. 20. 6. e. 45, fol, P. Nagy T0h0t('jm napléja, 1946. oktéber 18.
8” BALOGH MARGIT, Huszctdzk szaizadi keresztények, Jelentkezijnk 2, 1-2 (1990-1991) 51, 204-206. (A sz0Vje-

tek feié t0rténé' kisérletr6l l2isd P. Kerk21i]en6 és P. Nagy T0h0t0111 I946.
i\Ij11dsze11ty](’)zsef hercegprirnzis részére, BALOGH MARGIT, Egjv zguzoléjelentév 1946-1761, uo. 171-186.)



390 BALOGH MARGIT

barmilyen lépés az iigyben: ,,eddig azért nem Valésult meg ez az életbevagéan fontos
iigy, mert Vagy a magyar kormany nem Vitte a Szovetségesek El1en6rz6 Bizottsaga elé,
vagy ha Vitte, annak elnoke nem terjesztette e16” - osztotta meg feltételezését Mind-
szenty Schoenfeld amerikai kovettel, kérve egyuttal a mulasztas orvoslasara.8I Az orosz
kiilugynnnisztérium levéltziraban - bar részlegesen mar kutathatok a magyarorszagi
SZEB iratai — még Valéban nem kovetheto’ nyomon a kapcsolatok felvételét kérelmezo’
magyar irat sorsa.

Raadasul a belpolitikai Vihar tovabbra sem csitult. Augusztus 2-an jelent meg a kor-
manynak a papsaghoz szélo, egyszerre h1'zelg6 és Vadaskodo felhfvasa, amit a szovjet had-
sereg Hiparancsnoksaganak levele, a katolikus egyesfiletek feloszlatasat kovetelé’ 1’1gyneVe—
zett SzViridoV—jegyzék bizonyos megallapitasai ihlettek, amennyiben a jegyzék szerint
egyes szervezetek és tényez6k, elséivorlaozn Ll /eoztoli/eus polpsoig nem nyujtott segédkezet
,,a megszallé hadsereg és a magyar nép békés egyiittélésének mu11l<a1asahoz”.82 A l<or-
manynyilatkozatra a biboros augusztus 1o-én Valaszolt, és mély megdobbenését fejezte ki,
amiért a kormany Vallalkozott az egyhaz altalanossagokon alapulé pellengérre a1h'tasara.
Nem el6szor, és nem is utoljara felsorolta a magyar katolikusok panaszait: a diplomaciai
kapcsolatok hianyat a Vatikannal, az egyhazi iskolak elleni tamadasokat, a katolikus szer-
Vezetek feloszlatasat, kormenetek engedélyezésének megvonasat, papok bebortonzését, a
katolikus sajto és politikai part hianyat.83

Katolikus napilap hfian az egyhaz véleménynyilvanitasi és Vitaforuma nem a media,
hanem a szoszék lett. Mindszenty beszédei ezért is keltenek mind nagyobb figyelmet, és a
hitélet gyakorlasa ezért tfinhetett allamellenes provokacionak a baloldali politika szemé—
ben. A heves ,,ado1<—kapok”—ba a katolikus Vallasii Gyongyosi kiiliigyniiniszter az elvart
politikai Vonalhoz igazodva, de feliiletes ismeretekkel szallt be. 1946. augusztus 17-én egy
ujsagiroi kérdésre - Van-e Magyarorszagnak a Vatikannal konkordatuma - azt felelte:
,,konkordatum Van, de nincs diplomaciai Viszony”. Holott k1'jl1'igymi11iszterl<ént ismernie
kellett Volna az altala helytelenijl konkordatumnak mino’s1’tett 1927-es intesa semplice jogi
természetét. Am igen sulyos szerz6désszegésnek hathatott, amikor i\/[indszenty Jézsef
esztergomi érsek kinevezésének koriilrnényeit emlitve nem tarta fel a SZEB diplomaciai
érintkezést gatlé magatartasat, ehelyett a teljes felelosséget atharitotta a Szentszékre, ami-
kor igy folytatta:

8‘ NARA RG 84. Records of the Foreign Service Posts of the Department of State. Hungary, Budapest
Legation, General Records 1946. Box 103. 840.4. Catholic Church. Mindszenty Jézsef levele Arthur
Schoenfeld kovetnek. Esztergom, 1946. augusztus 2. Eredeti, angol nyelvfi gépelt tisztazat, autograf. (Teljes
szovege Fzlgqelék, 3. sz.) - A level fogalrnazvanyat az 1948. december 23—2in tartott hazkutataskor lefoglaltak,
az a Vizsgalati eljaras anyagat képezte. (ABTL 3.1.9. V-700/15A. 367. Nlindszenty kézirasaval késziilt foga1-
mazvany; V—700/27, 250. és V—700/32, 27. és 29. A fogalmazvany gépelt tisztazata, utébbi helyen a levélben
jelzett melléldettel, amj Tildy Zoltan levelének angol forditasa. Tildy levele magyarul: ABTL 3.1.9.
V—7oo/27. 295.)

82 Az 1946. szeptember 6-ara osszehivott puspokkari értekezlet jegyz6l<0nyve, 3. napirendi pont. A ma-
gjym/‘ kcltolzkus piisp(')7ekz17/'2' tmzrics/eozrisa/6', 132-133.

83 U0. 139-141.; ABTL 3.1.9. V—700/30. 259-263; Mindszenty Jézsef 4001/1946. sz. levele Nagy Ferenc
miniszterelnokhoz, Esztergom, 1946. augusztus 1o.
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,,A hercegprinieis a konkordatuni ellenére lett kinevezve. A magyar kormany harom személyt
proponalt s a Vatikan egy negyediket nevezett ki. De Vallasi kérdésekben nincs semmi Viszaly,
mindenki szabadon gyakorolhatja Vallasat. Nemzeti iinnepiinket, Szent Istvan napot, akadaly
nélkiil rnegtartjuk. ~ De az ultramontan politika, amelynek er6s kapcsolatai Voltak a feudaliz—
mussal, most nagyon Veszedelmes, nemcsak az Egyhazra, de az egész orszagra is.”84

4. A SZENTSZEK SZOVJET MEGfT13:LEsE
Es A KELETI TOMB NUNCIATURAI

Miutan a Vérés Hadsereg atlépte Kelet—K6zép—Eur6pa zillamainak hatarait, a szovjet
politika egy 1’1j ta’1rsada]mi—p0litil<ai Valésziggal talalta szemben magét: a katolikus egyh2’1z—
zal. Csehszlovzikiaban, Lengyelorszagban és Magyarorszagon a lakosszig tfilnyomé t6bbsé—
ge, Jugoszlaviaban kézel fele évszazadokon keresztiil egybefonédott ezzel az egyhazzal.

Szovjet-Oroszorszagnak — 212 1922-65 éhségsegély-szerzéidést leszamitva — kevés tapasz-
talata volt szentszéki kapcsolatok terén. Raadeisul a Cari Oroszorszagtél megijrijlcélte az or-
todoxia altal taplalt katolikus-ellenességet, hiszen a gérégkeletiek szemében a katoljkus
,,eretnel<ség” rosszabb Volt, mint a pogzinysag. Oroszorszagban a rémai katolikus egyhazat
II. Katalin 1769—ben kiadott rendelete alapjan iranyftottak, amelynek értehnehan a p1'isp6—
kéjk kinevezése és elmozditasa nem a Szentszék, hanem az orosz kormany joga. A diplo-
maciai kapcsolatok térténetét kérészéletfi kéjvetcserék, kiutasitasok és egyezkedések soro-
zata fémjelzi. Hosszabb id6re Napéleon legy6zése utan, I817—t6l 1866-ig Volt kapcsolatnak
n1in6sithet(5 érintkezés, benne az 01‘0sz—sze11tszéki I847-CS ,,olcc0modazmem‘o”—Val, az orosz
fennhatésag ala kefiilt lengyel katolikusok érdekében alairt megallapodassal, amit azonban
II. Sandor car 1866—ban felmondott. Kéjzel harmincéves sziinet utan, I894 és I917 kézétt —
hol romlé, hol javulé tendenciaval — ismét élé’ kapcsolat alakult ki a Szentszék és Oroszor-
szeig kézétt, am ez idé’ alatt sem Volt a Szentszéknek Oroszorszagban allandé képVisel6je.

A papa kapcsolattartasa a katolikus hivekkel Oroszorszagban és forditva az orosz bel-
1'igyIninisztérium0n keresztijl folyt, amelyben mfikéidétt egy figyosztaly az ,,idegen Valla—
sfiak” lelki iigyeinek intézésére. Amikor a Szentszék megsértette ezeket a szabalyokat, és
kéizvetlen kapcsolat kiépitésére téirekedett az Oroszorszagban élé’ rémai katolikusokkal, ez
a behigymjnisztérium éles tiltakozaseit valtotta ki, mivel az orosz allami térvények Nagy
Katalin carné’ 1772-es rendelete éta el61’1t2’1k, hogy ,,a papai bullzik, iizenetek és utasitasok
és egyaltalan barmilyen okmany, ami a papai iranyitastél szarmazik, nem léphet életbe a
birodalomban legfelsfibb engedély nélkiil”. 1917 jfiliusaban a Szentszék felvetette a Vatikani
kéivet kinevezését, amjre azt a Valaszt kapta, hogy a februari forradalom utan hatalomra
keriilt Ideiglenes Kormany ,,célszen’inel< tartana, ha Varnanak egy kicsit a kérdés megVi-
tatzisat i]let6e11, a haborfi végéig”. Ezzel be is fejezfidéitt a Szentszék és az Ideiglenes Kor-
many kézbtti targyalas. A katolicizmustél Valé idegenliedés a bolsevik rendszerben tovabb
élt, az univerzalis és harcos rémai katolikus egyhaz a szovjet kormanyzat szemében sokkal

84 MOL XIX—]—I—11, Gyéngyési Janos iratai. Inteijfik, cikkek, 4. dosszié, 60. irat. M. Dijours alnerikai 11j—
sagfré kérdéseire adott Valaszok, 194.6. augusztus 17.
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rosszabb intézmény Volt, mint az aflampolitikai célok érdekében tetszés szerint fe1haszn2il-
haté és rend6rileg igazgathaté 0r0sz gérégkeleti egyh2’1z.85

A Szentszék — mint egy nemzetek felett 21116, a katolikus Vilagot iranyité legf6bb
egyhazi szerv — a két ViI2igh2'1b01'1’1 kézétt 21 kelet— és k6zép—eur6paité1‘ség orszagai kéziil
konkordatumot k0t0tt Lengyelorszaggal (1925), Romaniaval (1929), a Német Bir0da-
lommal (1933), Ausztriaval (1934) és a Szerb—H01*V2’1t-Szlovén Kiralysaggal (1935),86
modus vivemiit irt ala Csehszlovakiaval (1928), és létrehozta a laterani egyezményt
Olaszorszaggal (1929). A Magyar Kiralysag esetében a mar emlitett intem semplice Volt
h21t2i1yb21n.]0gi min6s1’tésiikt61 fiigg6en ezek az okmanyok hat2ir0zt2ik meg a nevezett
orszagokban a katolikus egyhaz helyzetét, privilégiumainak mértékét, a vilagi hata—
10111 és az egyhaz Viszonyat. A rbgzitett elvek egyfelfil szavatoltak a katolikus egyh2’1z-
nak az 2’1]lamt61 Valé fiiggetlenségét és szabad kapcsolattartasat a Szentszékkel, m2’1sfe161
megszabtak az allamnak az egyhaz iranyaba vallalt kéjtelezettségeit, eIs6s0rban az 0kta-
t2’1s, az egyhazi tulajdon kezelése (érinthetetlen) és a csaladjog terén.87

A bolsevik poljtikusok 21 Szovjetunié németek 2i1tali megtanmdasaig 21 t211‘sad21l0m életé—
b6’l kiiktatandé ,,feud2i1is csékevényként” tekintettek a vallasra és hordozéira, az egyh2i—
zakra. A honvédelem Viszont kényszerfi egy1'ittm1’1’k6dést hozott, aminek intézményi ke-
retéiil 1943. szeptember 14—én felalfitottak az Orosz Ortodox Egyhazijgyi Tanacsot, majd
az oroszorszagi nem 0rt0d0X Vallasi kézésségek, egyhazak - a térvény sorrendjét kévetve:
a muzu]m2i11, a zsidé, 21 buddhjsta, illetve az 01‘mé11y—greg0ri2in, a gérijg katolikus, a latin
szerta1't2is1’1 katolikus és az evangélikus egyhaz, Valamint a szektak - fehjgyeletére 1944.
jlilius 1—jei hatallyal létrehoztak a Vallas1'igyiTa112ics0t.88 A Magyarorszagon I945. januar
20. és 1947. szeptember 15. ktiztitt mfikédétt Szévetséges Ellen6rz6’ Bizottsag egyhazakkal
ésszefiiggfi déntéseit, ezaltal a magyar k0rm2iny egyhazpolitikai Iehet6ségeit - beleértve a
Szentszékkel Valé kapcsolattartast is - feltehet6e11 bef0ly2’1s0lt2’1k a Népbiztosok Tanacsa
(azaz a k01‘m2iny) mellé rendelt két k0rm2inysze1'V 2ill2isf0glal2isai. Egy 1946 tavaszi ('5sszeg—

85 Goszudarsztvennij Arhiv Rossziszkoj Federacii (GARF) f. 6991. op. 3c. gy. 1435. 1. 40-57; GERD
STRICKER—STEFAN SAJVIERSKI, Rzgfl lmld, Lexilcon fiir Theologie und Kirche I-X (hg. V011 WALTER KASPER),
Freiburg-Basel-Wien 1993-2001, VIII, 1374-1389.

86 Ez a konkordatum Végiil nem lépett hatalyba, Inert a szerb 0rt0d0X egyhaz ny01I12isanak engedve az
erre v0natk0z6 térvényjavaslatot nem terjesztették a jugoszl-av szenatus elé.

87 A rendkiviil b6 szakirodalombél 1'zeh't61"1I: K071/€0Tddt ZIZZUIZVQI pamigdziv Stalin; Alboytolskzg zz Rzeczqpospolitq
Pals/ea; podpimny zv Rziymie dnid I0 [mega 1925 1: ,SWiat0s}aW” Spéldzielnia Wydawnicza, Lwéw 1925; LUDWIG
V0LK, D115 Reic/as/conkorddt mm 2 0. fuli I933. I/072 den Amritzen in der I/Veimdrer Republik bis 2217* Rzztifi ziemgrim I0.
Septembei/* I933 (Veréffentlichungen der Kommission fiir Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen 5), Mainz 1972;
Konkordatum a Szentszék és a Német Birodalom kézétt (1933.
mtzim Ne’77ze2?0mzaigI7mz, I918-I945, II, A ,,Hm7mldz7e Bi7'0da1077z”, I933-I945, Osszegzés és do/eumentzmzo/e. Budapest
2007; GARF f. 6410. op. 1. gy. 69. 1. 1-2. P7"06/d’ /€011/eorddtzz I935g. Wt:/mm; 5 /eomlevytvom S€7”[70Z), /aorvcztov, szlovemev
[az 1935. évi, a Vatikan és 21 Szerb—H0rV2’1t—Szl0Vén Kjralysaggal kététt lconkordatum tervezete]; Modus vivendi.
Umlum mezi 7/'epuIJl77€0u (:"es/eoslovem/sou oz Svcztou 5't0lz'cz' zjedmim U leclnu I928. Interneten: /9ttp.'//spcp.p7~fcum'.cz/
do/eu77ze7¢t/77z0dm:/51772 (2012. 02. 18.); Polzovics Ivan, A lcztemni szer:6’a’e3“. A sfzentszé/e neI7zzet/ebzijogi /yelyzete (Szent
IstV2'1n kényvek 114), Budapest 1934.

88 GARF f. 6991. 0p. 3. gy. 79. l. 23. Szolgalati szabalyzat; 110. a Vafl asiigyi Tanacs létrehozasarél szélé 628.
sz. rendelet szévegét 12isd f. 6991. 0p. 3. gy. 95. 1. 164-168.
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zés szerint mindenki szamara, ,,aki ismeri 21 t(')'rténelmet”, ,,Vi12ig0ss2i kell tenni, hogy a
Vatikan politikai intrik2’1i artottak a nyugati Vilagnak a szabadsag kivivasara tett préb2’1lk0-
zasainak”, és ,,Véget kell Vetni a rémai papizmusnak mint nemzetkbzip0Iitikaisze1'Vezet-
nek”. A cél érdekefljen javasolt gyakorlati teendfiket hét pontba soroltaz I) az 2i]lam és az
egyhaz teljes szétvalasztzisa rnjnden orszzigban, teljes és korlatlan Vafl asszabadsag, jog min-
den Va1l2is sz2’1m2ir21 a propagandara és V211l2isi tanai teijesztésére 2) az 2illarni oktatés e]hat2i—
r012is21 mindenféle egyhazi hatéstél és befolyastél 3) 21 katolikus egyhaz tulajdonziban 21116
féldbirtokok atadasa a lakossagnak azokban az orszagokban, ahol a katolikusok tébbségben
Vannak 4) a bfborosok és mas f6pap0k aranyos képviselete 21 Rémai Kfi rian21 demokIati—
kus orszagok 1'észé1'()’l 5) polgari hazassagkétés bevezetése minden orszagban 6.) 61 Vatzkain
kdveteinek vzlvszcz/7z’vdm, te/eintettel awn, /yogy cl Vdtzkdn nem 0714116 dllam 7) egyenlé’ adékivetés
minden egyhaz templomi jaV21ira.89

A szocialista orszagokban jogi evidenciaként kezelt tétel Volt, hogy a Szentszék nem bir
nernzetkézi jogalanyisaggal. Az 1950-es évek egyetemi tankényve ma mar mosolyogtaté
ideologizaltsaggal tagadta 21 V21tik2in nemzetkéjzi jogalanyisagatz ,,Legje]lernz6bb 21 zavaros
okoskodasokra a monopolkapitalistak egyik VihaI‘€dZ€tt h1’rVer6jé11ek, J. L. Kunz — most
amerikai — tanarnak fejtegetése, melyben arm a kéivetkeztetésre jut, hogy a Szentszék
mindig alanya Volt az 2i1t211an0s nemzetkézi jognak, 212 maradt 1870 utan, és ma is az.
A laterani szerzfidés létrehozta fij allamként a Vatikan-2i11am0t, melynek a1k0t1n2i11ya
azonban a Szentszékbfi l deriwilédik, teh2it a Szentszék Vazallus allama. H21 mindez nem is
gy6z meg a Szentszék Vagy a Vatikan nemzetkéjzi jogalanyisagarél, arrél mindenesetre
meggy6z, hogy ehhez az alanyhoz csak feudalis fogalrnakkal lehet k6ze11’teni.”9°

A fentebb idézett orosz irat nemcsak 21 Vatikan 2i11amis2’1g2’1nak és a Szentszék nemzet-
kézi jogalanyisaganak tagadasa, hanem idfipontja — 1946.
tik2i11 és a katolikus egyhaz ekkori szovjet megitélése, pontosabban elitélése hatarozott volt
ugyan, mégis bizonyithaté 11émiingad0z2is a potencialis impe1‘ialista—ba1‘2its2ig vadja és a le-
hetséges szévetséges kézijtt. Magyarorszzig moszkvai kéivete — nagyjabél az el6bbi irat
id6pontj2’1Val egyez6en — példaul csup2’1n 21 hagyomanyos merev elzarkézast érzékeltez
,,21mennyire tiintet61eg kedvez — legalabbis kii1s6leg — 21 szovjet kortnanyzat az ortodox
egyhaznak, annyira elzarkézé, merev, s6t ellenséges magatartast tanfisit a rémai egyhaz
ir2int. Eppen ezért a gérégkeleti egyhaz fejének megengedi a nem katolikus keresztény
egyhzizak Vezet6iVe1 V2116 érintkezést (Canterbury érsekének moszkvai latogatasa és annak
Visszaadzisa 21 patriarka altal), de semmiféle kapcsolatot Vagy kézeledést a Vatikan felé nem
tfir e1.”9I Nyugati kutaték Viszont inkabb figy Vélik, hogy a szovjet kormany 1947-ig fo-
lyamatosan meg-megfi jitottatapogatézasait Réma iranyaba, bizonyitékul hozva két ma-

89 GARF f. 6991. op. 1 gy. 77. I. 300. 194.6. majus 9., n. 129. Politzkd T/111176417141 U0 vtoroj mz'7«'0v0j wzjne C. (53326-
foglalas Leo Lemantél. Kévetkeztetések. (Kiemelés t61em — B. Ma.)

9° Nemzet/edzi jog. Egjyetemi M77/eb'72yz/, szerk. HAJDU GYULA, Budapest 1954. 131. A Szentszék nemzetkézi
jogalanyisagarél szélé aflasfoglalasok ésszefoglalasat lasd RGNAY M11116s, Az eg_yse’gesse’g elve at/eoz2‘,olz7eus egybdz /exil-
@z' tevékeizységé/7672, PhD—értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem 2006, 11-17.

9 ‘ MOL XIX—]—1—j—SzoVjetunjé—IV—270 (14. doboz). Szekffi Gyula kévet jeientése Gyéngyési Janos k1'il—
1'igyminiszternek. Moszkva, 1946. aprfljs 29.
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gyar jezsuita — a mér emlitett P. Jainosijézsef és P. Nagy Téhétbm — teVékenységét.92 P.
Jzinosi Volt Rotta nuncius egyik f6 segit6je a budapesti zsidék mentése%en, P. Nagy pedig a
két Viléghéborii kézétti, orszégos jelentéiségfi KALOT egyik vezetfijeként Vélt ismertté.
,,T6hi atyénak” az Orszzigos Széchényi Kényvtzirban 61z6tt iratai szerint Valéban k6zVe—
titeni prébziltak Moszkva és Réma kéjzétt.

A 2. ukrein front parancsnoka, Malinovszkij szovjet marsall és az orszzigba zitdobott po-
litikai tisztek, akiknél a katoljkus szervezetek szziméra P. Nagy Védelmet keresett, fant2’1zi-
zit léttak a szerzetesek Réméig eléré’ kapcsolatrendszerében. A nagyhatalmi Viszonyokat
jél ismeré’, kalandoktél sem Visszariadé Nagy Téhétém 1946 6széig étszér utazott ink0g—
nitéban Réméba, hol amerikai katonai menlevéllel, hol pépai iitlevéflel, hol civilként, de
rnindannyiszor szovjet rzibélintéssal.” Moszkva még egy bizonyos ,,keretmeg2i11ap0d:ist” is
felajénlott, amelyet a Vatikeinnak Ke1et- és Kézép-Eurépa orszzigaival kétdtt egyezmé—
nyei kéivettek volna. Hasonlé szondzizésokat végzett a kés6bbi meisseni piispijlc, Heinrich
Wienken (1883-1961) is, aki a hziborfi uténi években harmincétszér (I) talzilkozott l<1'il6n-
bijzé’ szovjet katonatisztekkel, és szép csendben lényeges biztositékokat alkudott ki 21 kc-
1et—német katoljkus egyhziz szém2ira.94 Szovjet részr6I akkor még érdek mutatkozott arra,
hogy éppen — a még nem Végérvényesen megosztott — Németorszégban egy viszonylag
tiirelmes Valléspolitikeit demonstrziljanak, és a katolikus kisebbséget egy kissé a protesténs
tébbség ellen is kijétssz2il< megszélleisi éivezetiikben. Am Moszkva részér6l a kapcsoIatépi-
tésnél er6sebb11ek bizonyultak az azok annullzilziszim irzinyulé, hagyoménybél is téplélkozé
tiirekvések, mfg Végiil a hideghéboni kialakuléséval utébbi kerekedett feliil.

Milyen mintaival szolgélhatott a szovjet zénziba keriilt orszzigokban folytatott gyakor—
lat? Leitszélag annyifélével, aheinyan Voltak.
zillapiteis, hogy 1944/45-t6l 1947/48-ig szinte Valamennyi kelet-k('5zép-eurépai kormény-
nak érdekében zillott, hogy a vallzisi tiirelem bizonyos mértékét mutassa, és lehet6leg
tzirgyalzisi kapcsolatban maradjon a Szentszékkel. A h2ib01‘1'1b6l gy6ztesként kikeriilt k6-
zép—eur6pai zillamok kijlképviseletei és propagandaszervei éltalfiban eleve zavartalanul m1’1’—
kéjdhettek. Romzinjéban az a kiilénleges helyzet zillt e16, hogy mivel az 1944. augusztus 23-ai
eiteilleist kb'Vet6en a kirély és a személyéhez akkreditélt diplomeiciai testiilet tagjai — a diplo-
méciai jogok fe1f1'jggesztéséVel— a hely1'jl<:611 maradtak, az orszzignak lehetfisége nyflt arra,
hogy az ésszes semleges orszzigbeli kiilképviseleteit fenntartsa. Magyarorszzig mozgzisterét
ezzel szemben a fegyversziineti egyezmény korlzitozta. Am Vég€I‘€d111éI1y'b€11 fiiggetleniil
attél, hogy gy6’ztese Vagy Vesztese Volt 21 héborfinak, a Szovjetunié érdekszférzijeiba keriilt
orszzigok egyikeT)en sem maradhatott meg a peipai nunciatfira.

Magyarorszéghoz hasonléan 1945-ben Lengyelorszzigban sem Volt hivatalos dipl0m2’1-
ciai képVise16je a Szentszéknek, oda a pzipa eleve nem kiildijtt nunciust, de 1945.
20—2in — 21 lengyel emigriins kormziny tiltakozzisa ellenére — Visszatérhetett a németek ziltal
1942-ben Franciaorszégba interneilt August Hlond p0zna1’1—gniezn6i érsek, bib0r0s-pri-

92 STEHLE, Ge/7eimdzj7l07Imtz'e im Vati/M72, 241.
93 OSZKK 216. f. 20. 6. e. Napléjegyzetek.
94 STEHLE, Ge/7ez'7mlz;Dl0martz°e im Vtti/m7/2, 245.
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mzis. Hlond Réméban a pépai Afl amtitkairségels6 szekciéjzinak titkérzitél, Domenico Tar-
dinit6l I945. jfilius 8-sin meghatalmazzist (fczculms specidlis) kapott arrél, hogy joghatéségi
felhatalmazzisa Van ,,az egész lengyel teriileten” és egy pzipai legétus, azaz kévet stzituséval
rende]kezik.95 Ez a meghatalmazés nem régzitette kifejezetten, hogy az 1939-65 hatzirok
kiizétti Lengyel0rsz2igT61Van—e szé, amelyre az 1925-63 konkordeitum Vonatkozott, Vagy
az 1945—ben ténylegesen fijrairt éllamhatzirokrél. A Szentszék joggyakorlata szerint min-
denesetre csak olyan teriiletekrfl lehetett szé, amelyre 212 1925-65 konkordétum hatélya
kiterjedt, f6leg Inert a Szentszék ezt Vette tekintetbe az I933-as német birodalmi konI<or-
détumban. Kivételt csak a danzigi pijspékség képezett, mivel Danzigot joghatészig SZCII1—
pontjzibél kivett (exempt) pfispékségként I925—ben a V21l‘S(3i nunciushoz rendelték. Még
zérult le 21 potsdami konferencia (1945. jfmius 17.—1945. augusztus 2.), arnikor Hlond biboros
augusztus 15—én — hjvatkozva a Szentszéktél kapott specizilis felhatalmazésra — 6t lengyel
prelétust apostoli adniinisztrétorrzi nevezett ki 21 Iengyel éllam éltal birtokba Vett német bir0-
dalmi teriiletekre, az Odera—Neisse hatzirvonalétél keletre.
azon, hogy intézkedését a kormeiny
elfogadését. A Szentszék ugyanis nem csatlakozott a potsdami konferencia déintéséhez,
amellyel a szbvetségesek megvonteik az elismerést a londoni lengyel enligréns kormzinytél,
és helyette a Varséi Ideiglenes Kormeinnyal Iétesitettek diplomziciai kapcsolatokat.

Viszonzésul a lengyel kormziny sem ismerte el az apostoli adminisztrzitorok kineVezé-
sét, majd szeptemberben felmondta az 1925—ben kéjtétt konkordétumot 2122211 212 indokkal,
hogy azt a Szentszék egyoldahian megszegte, amikor 194.0-ben német nemzetiségfi p1'is-
pékét, illetve adminisztrétort nevezxatt ki Chehn (H01m)és P0zna1’1—Gnieznole11gye1p1'js-
pékségek é1ére.96 A Varséi lengyel kormeiny tehzit — a magyar helyzettéfl e1tér6en — maga
bontotta fel a konkordétumot és szakitotta meg a diplomziciai Viszonyt, ami elfirevetitette
a kiméletlen laicizeilzis kezdetét. Az emigréns korményhoz I947-ig Filippo Cortesi érseket
akkreditziltzik nunciusnak. A konkordzitum felmondziszival az egyhziz elvesztette a nem-
zetkézi jog ziltal Védett stzituszit, ugyanakkor a piispéki kinevezésekhez tébbé nem kellett
aillami beleegyezés. Feltehetéien egy nunciusnak Varséba V2116 kiildésével és ez2’1lta1Len—
gyelorszeig 1’1j korményénak elismerésével a lengyel katolikus egyhziz sem keriilte Volna
el 21 kés6bbi sfirlédésolcat, azonban a kapcsolat fenntartzisa Valészinffl eg csékkentette
Volna az orszzigra nehezedé’ szovjet nyomzist, és talén azokat a nemzeti kommunista CI'6-
ket is er6s1’thette Volna, amelyek nem puszta man6Vernek tekintették az egyhzizzal k6-
tbtt kompromisszumos megzillapodzist 1950-ben. XII. Pius alatt nemcsak a lengyel, ha-
nem az ugyancsak etnigrziciéba kényszeriilt litvzin kormény is toveibb mfikéidtethette
Vatikzini lcévetségét. Véltozés I958-ban kévetkezett be, amikor az fij pzipzihoz (XXIII. Jai-
nos) 21 fennzillé szokés szerint fij megbizélevél kellett, amit a szémfizetésben lévé’ k0r1n2i—
nyoktél az Allamtitkzirszig nem fogadott el. Ezzel nem ismerték CI 21 két e1I1ig1‘2'111s ko1*—
meiny képviseléinek kéveti cimét, ezentlil csak az emigreins kormzinyaiktél fenntartott

95 JAN KOPIEC, Polen, Ki7'€lJ€ zmd Kclt/90lizz'5‘mus seit I945, II, Ostmittel—, Ost— und Siidosteuropa (hg. Von
Erwin Gatz), Paderb0m—Miinchen—VVien—Ziirich 1999, 103.

96 STEHLE, Ge/7ei7mlz])l07mntz°e im I/cltzkan, 239.
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kovetségek egyszerfi Vezetoinek (gerente) tekintették és cimezték 6ket, és nem Visz0n0z—
tzik sajzit képviselettel (az emigrzins kormainyt 1972-ig Kazimierz Papée képviselte a Szent-
széknél).97 A diploméciai kapcsolatok azonban csak a szovjet birodalom széthulleiseival,
1989—ben zilltak helyre.

Jugoszlévieival és Csehszl0V2iki:iVa1— mint gy6ztes zi]la1110kkal— nem szakadt meg sern
jogilag, sem ténylegesen a Szentszék diplomziciai kapcsolata. A Vatikén I94.5 tavaszén ki-
nyilvénitotta fogadokészségét a diplomeiciai kapcsolatoknak a csehszlovzik oldal éltal fel-
ajzinlott megfijitaisaira, és I945 nyarzin hivatalosan meger6sitette Raffaele Forni przigai
nunciatfiriai iigyvivfi meghatahnazziszit, majd 194.6 nyarén a pzipa elfogadta az 1'1j csehsz10—
Vék kovet megb1'zc’>levelét.98 A helyzet az 194.8. januzir 24—ei kommunista hatalométvétel
utzin Véltozott meg. Az egyheiz- és Valleisellenes intézkedéseket Beran prégai érsek nem
nézhette szétlanul, és az Iij alkotmziny e16kész1'i1etek0r levelet intézett a kozteirsaszigi el-
nokhoz, amiben kifejtette, hogy a katolikus intézmények az egyhéz életének né1k1'jl0zhe-
tetlen részei, és kérte ezek jogi és gyakorlati helyzetének tisztaizését, 211111 21 Szentszékkel
valo’ jo viszony fenntaitziszihoz is a1apVet6.]avu1ést remélt a pépa személyét ért témad2iso—
kat i11et6enis.99 ,,]uta1mul” 1949. jtiniusban letartoztattzik és hzizi éirizetbe helyezték, mi-
kozben a Szentszéktéil ijgyvivojének Visszahivziszit kérte a csehszlovék kormény. Przigziban
tehét a diplomeiciai kapcsolatok megszakitzisa egyiitt jeirt a be1s6 ,,rendcsin2il2’1ssal”."’°

Jugoszléviéban Tito marsall azonnal egy radikeilis, forradalmi egyhzizpolitikeiba fogott.
A partizzincsapatok bevonulésa utén 194.5 szeptemberére megoltek 2 piispokot, 243 papot,
19 egyhézi személyt, 7 Szerzetest és apécét; 164. papot letartéztattak, 89-en elt1’1’ntek.I°I
Alojzije Viktor Stepinac zégrébi érseket azzal a vziddal, hogy a hziboni alatt egy1'ittm1’1’—
kodétt a horvzit bébeillamban Ante Pavelié — szerbek és muzulmzinok tomegét legyilkolo,
nécibarét — usztasa rendszerével, és helyeselte a szerb ortodoxok er6szakos zittéritését 3 ka-
tolikus hitre, 1945 méjuseiban letartéztatték. Majd miutzin Visszautasitotta Tito marsa1l-
nak egy Romzitol fiiggetlen, szerb—h0rVét nemzeti katolikus egyhziz létrehozziszira Vonat—
kozo elképzeléseit, 1946 szeptembercflaen 1’1}b01 (irizetbe Vettékf” A Vatikénban mér az
érsek e156 letartoztatését k0Vet6en belzittzik, hogy haladéktalanul kapcsolatba kell lépni Ti-
téval. A Szentszék I944—ig az emigreiciéban léV6 kirzilyi korményt ismerte el, aim miutzin a
partizénok és az elnigrzinsok kiegyeztek egyméssal, a hivatalos Vatikéni korok kijelentet-
ték: lehetséges Tito kormzinyziliak pépai elismerése. Ezzel elhzirult a legffibb akadzily a Va-
tikéni kovet kfildése e161. A diplomatzik cseréjére 1945-ben keriilt s0r.‘°3

97 JAN KOPIEC, Polerz, I04.
98 KAREL KAPLAN, Sm: ll cir/eev 72 Ces/eoslovem/eu. 1948-1953, Brno I994, 10.
99 A katolikus egyhsiz Csehszlovzikiéban, L’OsserVat0re Romano 88 (1948) I54, 1948. jfilius 5-6.
‘O9 PHILIPE CHENAUX, L’Egli9e cm‘/oolique et corrmmmsvrze er; Europe (I9I7—I989 De Lérzine Z; j’eom—Pzzul H.

(Cerf Histoire), Paris 2009, 211.
19‘ TATJANA VOLOK1T1NA—GAL1NA MURAsK0—ALB1NA NOSZKOVA, Afoszkvzz 2' Wisztocsmljzl Evropoz. Vloszty i

cefleov 72 period ol9sex2;tve7omi17y z*mm‘zfor77mczj 40-50-19 godov XX ve/co, Moszkva 2008, 488.
192 CHENAUX, L’Egl1'se alt/aolique et commzmirme en Europe (I9I7—I989), 208.
‘O3 Z\/Ioszlewz i Wsztocsrmjo Evropzt. Vlaszty 2' cer/eov 7} period o/asesztverzmi/9 tmmzforrmzczj 40-50-19 godov

XX ve/co, 4.89.
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A Szentszék elsé’ jugoszlaiviai kévete 1945. oktéber 22—én érkezett Belgrédba Joseph
Patrick Hurley floridai piispék személyében. Bzir a zzigrzibi érsek mésodszori 1etartéz-
tatziszit és elitéltetését jelenlétével sem tudta megakadélyozni, a Szentszék mégsem sza-
kitotta meg a kapcsolatokat Jugoszleivizival. Ezt Végfi lTito tette meg évekkel kés6bb:
provokziciénak tekintette, hogy a pzipa bfborosszi kreélta Stepinacot, ezért I952. de-
cember 17—én a belgrédi nunciatfira iigyvivéijének, Silvio Oddinak tzivoznia kellett.'°4
Hogy miért Volt éveken zit ily tiirelmes a SzentszékJugoszlzivia ir:§1ny2iban?Igaz, a dip-
Ioméciai kapcsolatok mér 1947 Végét6I téjbb konfliktussal terhelve Veszélyben foreg-
tak, aim épp erre az id61'e esett Jugoszlzivia szakitzisa a Szovjetuniéval. I/Igy tfinik, épp
ez a szakités adja meg a magyarzizatot, mivel a kommunista téboron beliili jugoszlév
nemzeti kiilénfit olyan reményt teipleilhatott Réméban, hogy Tito egyh2izpolitik:ij2i—
ban is kivétel lesz.

A keleti tbmb katolikus mfi lt fiorszzigai mellett a vallésilag muszlim Vagy ortodox
tébbségfi’ éllamaiban is ideig—6r2iig mfilcédétt a mzisodik Vilaighéborfi t l<<'jvet6en
szentszéki kévetség. Am kiutasitzis lett a sorsa 1945 mzijusziban a tiranai apostoli dele-
gétusnak, Leone Nigrisnek, és id6Ve1 Enver Hodzsa Albeinizija lett a Vilég els6, alkot—
mzinyban is deklareilt ,,ateista éllarna”. A héborfibél ugyancsak Vesztesként kikeriilt
Bulgériéban 1925 éta — diploméciai stzitus nélkiil — Volt zillandc’) ke’pvisel6je a Szent-
széknek, kezdetben apostoli Vizitzitorként, 1931-t6l apostoli delegzitusként. 1934-ig e
min6ségben Angelo Giuseppe Roncalli, a kés6bbi XXIII. Jzinos pzipa teVékenyke—
dett, utéda Giuseppe Mazzoli lett — és 212 6 Vziratlan halélét k('5Vet6en (1945. decem-
ber 8.) a teend6ket mzir csak ideiglenes megbizott Izitta el, aki egyik kiilfijldi fitja utzin
nem térhetett Vissza.‘°5 Romzinieibél Gerald Patrick O’Hara nunciust I950-ben uta—
sitotték ki kémkedés v2idj2’1Va1,‘°6 ami teljesen lij elem az indokok sorziban, és marad2i-
sa esetén kétség kiviil csak szaporitotta volna az akkoriban elharapédzott koncepciés
perek szzirnzit. A Szévetséges E]len6rz6 Bizottszig az ziltala irényitott, Nhgyarorszéggal
szomszédos orszzigok kéiziil csupén Ausztria esetében jérult hozzzi a kapcsolatok 1’1]b6]i felVé-
teléhez, igy ott 1945 utén folyamatosan rnfikéjdhetett a pépai kéjvet, a Vatikénban pedig az
osztrék kévet, holott az osztrék éllam es 212 Apostoli Szék kézéitti I934-es konkordeitum
érVényességér61vita folyt.

A magyar kisérletekhez hasonlé kezdeményezések tehzit Ke1et— és K('5zép—Eu1‘épa
téibbi zillameiban is kudarcot Vallottak, nem a Vatikzin szkepszise és tzirgyalési kedvének hi-
zinya, hanem mjndeneke1é’tt Sztzilin elhatérozzisa miatt, hogy Ke1et—K6zép—Eur(’)p:it
gyorsan szovjetizzilja. AZ ,,élesed6 oszteilyharc” alapveté’ ismérve lett a Vallaissal és egyh2’1—
zakka1t('3rtén6 leszémolés, amit persze a tfilnyomérészt nyugati hagyomzinyokkal bfré or-
szzigokban nem lehetett ugyamigy Végigvinni, mint ahogy 212 a szovjet szocialista k6ztér—
saszigokban lehetséges Volt.

104 STEHLE, Ge/yeimdzplomdtie im Wzti/65172, 243-244.
105 GERHARD FEIGE, Bulgm/‘ien, Kim/ye zma.’ Km‘/yolizismzzs seit I945. H: OsTmittel—, 051- und Siidosteuropa (hg.

Von Erwin Gatz), Paderborn—M1'inchen—Wien—Ziirich I999, 58; /9ttp.'//www.alt/volit-/aiemrc/73¢07g/bishop/bmdz—
z0li./.2tml.

106 U0. 244 és 247-248.
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5. A T(’)TH—MIssZI6

Amilyen erételjesen szorgalmaztak a magyar katolikus egyhaz részér6l 1945-1946-ban
a diplomaciai kapcsolatok rendezését, legalabb akkora iitemben tavolodott ennek politikai
reaiitasa, arm a hercegprimas és kormanyzat kézétti szakadék mélyiiléseifi lis kévetkezett.
Rakosi Matyas minisztere]n6k—he1yettes, a Magyar Kommunista Part Vezére kijelentette,
hogy azért nem jéhet Vissza a nunciatiira, mert ,,akl<0r egy Mindszenty helyett kett6 Ienne
az orszagban”, akinek provokativ gesztusait a Vatikén fedezi.I°7 A Szentszék sem tanfisitott
tfflzott iparkodast a kapcsolatok iijjziélesztésére.
alairasa el6tt késznek mutatkozott felvenni Magyarorszaggal a diplomaciai kapcsolatokat,
addig most évatosan kivart. A szovjet katonai jelenlét még csak bizalmatlansagra adott okot,
am hamar kideriilt egyhazpolitikajanak nyers brutalitasa is az ukran gérég katolikussag
1947-re befejezfiidéitt felszamolasa kapcsan.

Azt, hogy a kapcsolatok norinalizzilasara mind kevesebb volt az esély, jél szemlélteti a
k1'il1'igyn1iniszté1‘ium béke—el6készit6 osztalya egykori munkatarsanak, Kertész Istvannak
a Visszaemlékezése. Miutan 1947 elején tudomasara hoztak, hogy 6 lesz az fij olaszorszagi
magyar kévet, Nagy Ferenc minisztere1n6kt6l és Gyéjngyési Janos kiiliigyminisztertéil
feladatul kapta: deritse ki Rémaban, milyen lehetéiségek Vannak a Szentszékkel valé diplo-
méciai kapcsolatok helyreallitasa és egy megallapodas megkétésére. Tildy Zoltan allamfé
azonban ,,mism2is01t”, és félt irasba adni tamogatasat. Nfi ndszentyszkeptikus Volt. Banass
Laszlé Veszprémi piispék — aki szivélyes kapcsolatot apolt néhany baloldali politikussal —
Viszont lelkesen biztatta Kertészt, naivan azt hitte, hogy a kommunistak és a szovjetek ta-
mogatjak a kezdeményezést. Rakosi azonban nem tamogatta a diplomaciai kapcsolatok
felfijitasat, a Szovjetunié budapesti kévete pedig rideg elutasitzissal Valaszolt. Puskin a til-
tést azzal indokolta, hogy ,,a Vatikan az amerikai érdekek eurépai iigynéksége, amelyet
amerikai t6kések finansziroznak, s az fij magyar demokracianak nincs sziiksége ilyen re-
akciés er6k képViseletére”.‘°8 Az 1947. februar 25—26—ai piispéikkari konferencizin a b1’b0-
ros hercegprimas elnéki megnyitéjaban épp ezért joggal allapithatta meg: ,,a Szentatya—
Val nem érintkezhetiink. A Vatikani diplomacia helyett, amelyet irasban Vallaltak, a
1{VifiI12i]itI09 allitottak fel.’”‘° Raadasul tavasszal a fakultativ vallzisoktatas kérdésében min-
den eddiginél sfilyosabb 6ssze1'itk6zésre keriilt sor az allam és a katolikus egyhziz kézétt, és
ez szinte mjnden mas kérdést61 elvonta az energiakat.

1947. marcius 6-an a koaliciés pzirtok harom alapVet6 kérdésben egyeztek meg: a kisis-
kolakat zillamositas fitjan kell egyesiteni, a tankényvkiadas allamositasaval egységessé kell

107 OSZKK 216. f. 50. 6. e. ,Jelentés a magyar katoljcizmus helyzctéréil. 1946. november 5—ig bezarélag.”
irta Nagy Téhéténi S. Réma, 1946. november 12.

108 KERTESZ ISTVAN, Mag)/mi” bfleeillzlzié/e 1945-1947. O1”0sz0mz@ és Nyzgm? /e(')Zb't2‘i (Extra Hungariam), Bu-
dapest 1995, 374.

109 Kvirineili = quirinali, azaz az Olasz Kéztarsasag mellett diplomaciai képviselet. A Palczzzo Qm'7°z'7mle az
olasz 2'11lamf6 rezidencizija.

"0 Az I947. februar 25-26-ara ésszehivott piispékkari értekezlet jegyz6k6nyVe, elnéki megnyité. A ma-
gya-r /cctt0lz7€us p1'isp()Z’km'z' mmics/cozaisuk, I66.
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tenni a tankényveket, Végiil — az 1946. évi I. térvényben is biztositott lelkiismereti és Val-
Izisszabadsziggal ésszefiiggésben — 21 hitoktatzist fal<111tat1’VV2i kell tennif” A hérom pont
egyiittesen oly mértékben korlétozta volna az egyhézakat, hogy az gyakorlatilag egy filia-
mositzissal ért Volna fél. Nfi ndszentyazonnal kérlevélben tiltakozott. E2 21 k('51‘leVél mfi r
beVezet6j€ben jelezte, hogy az egyik legsfilyosabb f6p:isztori zillésfoglalélsrél van szé. Fel-
rétta a korrnzinynak, hogy a piispéki kar tanzicsa ellenére nem halasztotta el 21 kérdések
megtérgyalését a Szentszékkel k6tend6 konkordzitum idejéref” AZ érveléssel egy 1’1j f0ga-
lom és Vele egy fij célkitfizés keriilt e16térbe: megtillapodtis dz Apostoli Szentsze’/e és Magyar-
07rs2@ /eb'zb'tt. A katolikus egyhéz és bénnely éllam kézétti megéllapodésok megnevezése
sokféle — conventio, czccordo, acuerdo, vertmg, accord, greemem‘, modus vivendi, note U67/bale,
protocollo — lehet. A konkordétum kétoldalfi nemzetkézi megéfl apodésaz Apostoli Sze11t-
szék (Vatikén) és egy eillam kézétt. A térténelem els6 konkordzituma a Wormsi volt
1122—ben, aim a nemzetkézi szerzfidések évszézadainak a 19. és a 20. szzizad tekintheté’. Ha
most, 1947—ben konkordzitumot kétéjtt Volna a Szentszék Magyarorszéggal, akkor 1922
éta ez lett Volna az elsé’ irzisos megzillapodés egy szovjet érdekszférziba tartozé — de még
nem kommunista — k6zép—eur6pai kormeinyzattal.

1947. eiprilis 12—én a katolikus piispéki karnak mind a 14 tagja aléirta azt a levelet, amelyben
Nagy Ferenc minisztere]nt'>ktc'fl a fakultativ hitoktatés bevezetésének Visszavonéseit kérték, to-
Vébbé leszéjgezték, hogy mivel az egyéb egyheizpolitjkai tervek éltalénos egyhézi térvényeket
érintenek, azok t2i1‘gyal2is2i1‘a a kzinonjog é1“ce]111ébe11 kjzérélag az Apostoli Szcntszék i]letékes.”3
A levél hatziséra Nagy Ferenc 1ni11iszte1'eI11('5k azonnal Ortutay Gyula kultuszmjniszterhez
fordult, és azt kérte tffle, hogy a megeillapodést el6’kész1’t6 té1gyal2’1s0k1ef0Iy1:at2is2iVal bizza meg
Téth Lziszlé egyetemi tan2irt.“4 Mindéssze két nap kijléjnbséggel felmeriilt egy mésik futér
neve is: a lcénonjogbél doktorélt dr. Papp Gyéjrgy géjrijg katoljkus ka110110ké, ez idé’ szerint
kisgazdapérti nemzctgyfilési képVisel6é. Feladatzit egyértehnfien réjgzitették: Rérnziban l<ész1’t-
se 616 21 megkétendé’ konkordzitumot az eddigi konkordzitumok anyagémk feldolgozziszival,
Vézoljon fel kfilbnbézé’ megoldési 1ehet<')’ségeket az egyhézjog figyelembevételével, elemzése
ailljon rendelkezésre (és legyen kész, mire a konkordzitumtérgyalésokra sor ker1'il)."5 Pappot
ak1<ur2’1tus jogcudésként elméleti munkaival bizték meg, és fél év mfi lva,1947 éiszén ,,az eillam
és egyhziz Viszonyénak rendezéséhez
jogi és jogtéfténeti tanu]1112iny0k”"6 folytatziséra — 111i11isztere]11é')ki pércfogzissal és SzEB—enge—
dé]lye1— Rémfi bautazott, aim tébbé nem tért Vissza Magyarorszégra.

1” ]egyz6k6nyv pértkézi értekezletifil. 1947. mzircius 6, I’é1‘t/eézi érte/eezlete/e. Pol2'z‘z7mi ércle/eegyeztetés, politi-
/€111"/e07zfi'072tcicz'6 1944-1948, 478.

“Z Mindszenty Jézsef biboros, hercegprimzis, esztergomi érsek kéjrleveie a pfispéki kar nevében, Eszter-
gom, 1947. mzircius 13. PL 3020/1947; PSZL 274. f. 7. cs. 246. 6. e. 25. fo1.; ABTL 3.1.8. Sz—222/3. 187.

"3 MOL XIX—A—1—e—VI/3-894 (2. doboz). Nagy Ferenc Irlinjszterelnéik iratai. Nagy Ferenc Inésolatban
kfildi a piispijki kar 313/1947. sz. levelét Rékosi Mzityés aillamminiszter, az MKP fétitkzira részére.

H4 MOL XIX—]—1—j, Vatik2in—IV—14. 258/poi. res./1947 (1. doboz).
H5 MOL XIX-A-1-e, VT/3-773 (2. doboz). Nagy Ferenc 111i11isztereln('jk iratai. Nagy Ferenc levele Gy6n-

gyési Jzinos kiiliigymirliszternek. Budapest, 1947. eiprilis 18. Gépeit maisolat.
"6 MOL XIX—J—1—j, Vatik2i11—IV—12 (1. doboz). Magyarorszzig és Vatikén kézéitti konkordétum el6kész1'ile—

ti mu11l<a’i (1947). Dinnyés Lajos miniszterelnék levele Szviridov altzibornagyhoz. Budapest, 1947.
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Most Viszont Nagy Ferenc miniszterelnék és a partvezeték egyiittes megallapodasa
értelmében Téth Laszlé egyhaztérténész, a szegedi tudomanyegyetem kisgazdaparti rek-
tora utazott el Rémaba, 6 lett a haborfi utani elsé’ (I) Szentszékhez kijldétt (fébhivatalos
kormanymegbizott, eredetileg azzal a felhatalmazassal, hogy az aktualjs egyhazpolitikai
kérdésekr6l targyaljon. Téth rektor kiildetése és a kormanyzat konkordatarius térekvése
méigéitt a kormany politikai legitimaciét keresé’ szandéka allt. Sajat Valasztéi, a fakultativ
hitoktatas terVét6I megdébbent magyar lakossag el6tt akarta legitimaltatni magat, és egy
Vatikani nyilatkozattal kivanta eloszlatni azt a szerinte hamis képet, hogy a kormanyzat
korlatozni akarja az egyhazakat.

Téth missziéja ElZél't fordulat a szentszé1<j—magyar kapcsolatok térténetében, mert addig
a diplomaciai kapcsolatok megfljitasarél Volt szé, most Viszont nemzetkézi jogi meg2i]]ap0-
das, egy konkordatum el6készitésér6l. Téth utazasanak hirére az esztergomi érseki hivatal
nyilatkozatot adott ki, amelyben — a p1'isp('5k<'5k fentebb idézett levelének ellentmondva — ca-
folta, hogy ,, y esetleg kijtendé’ koillcordatum tzirgyalaisainak keretén belijl az elvett egyha-
zi javak rezilis kartalanitasa ellenében a fakultativ hitoktatas és az egyhzizpolitikai kérdés is az
alkudozas asztalara ker1'jlhetne”.”7 Mindszenty gyorsan ,,megf1’1rta” a papana1T6th kiilde-
tését. Széva tette, hogy a kormany kiildétte az 6 el6zetes tudta nélkiil utazott a Szentszékhez
targyalni, és csak utélag tajékoztatta réla Nagy Ferenc minisztere]n<')'k, de kiildnésen a célt
sérelmezte, azaz hogy esetleg a Vatikzin beleegyezésével elt('5r('5lhessék Magyarorszagon a
kételezé’ Vallzisoktatast, és iskolakérdésben a Szentszék egy kfilénmegbizottat nevezzen ki.
A hercegprimas szerint a kijlén delegatus kinevezése nemcsak a hiveket zavarna meg, de
a2 6 — mint az Apostoli Szentszék sziiletett kéivetének — tekintélyét is csorbitana, ezért e16-
re13bVa1énak tartotta a diplomaciai kapcsolatok nortnalizalzisatflg

A rektor meg meg sem érkezett Rémaba, kiildetése mziris elbukott. Utazziszinak cel-
jat felpuhitottzik: Budapesten mar egy olyan k(°5zzétehet6 szentszéki nyilatkozattal is be-
érték volna, amely elismeri a magyar kormany jé szandékat az egyhazpolitikai kérdések
kezelésében, és egyszersmind kézvetett felszélitast tartalmazott volna a kormanyzat
munkajanak katolikus egyhazi tamogatasara. Téth rektor azonban a magyar fijjaépités
eredményeit eIismer6 nyilatkozat megszerzésével is eredményteleniil prc’)ba11<ozott.”9
Hogy kijldetésére mekkora sfilyt helyeztek, arra egy 1945 el6tt bevett udvariassagi gesz-
tus felfijitasanak szandéka is utal: Tildy Zoltzin k('5zt2i1‘sas2ig elnék XII. Piust névnapja al-
kalmabél tziviratban kivanta iidvéjzblni. A2 admjnisztracié azonban figyelmeztette az el-
nbkétz mivel ,,eddig semmjféle alkalombél a Szentatyat nem iidvéizélte, sem a koronazasi
évfordulékon, sem egye1) alkalomkor”, ezért helyénvalébb, ha csak Téth rektort utasita-
nak, hogy adja at a szerencsekfvanatokat az A]lamtitkars2’1g0n.”°

"7
”8 ABTL 3.1.9. V-700/13. 22. Mjndszenty Jézsef 3521/1947. sz. Ievele XII. Pius papahoz, Esztergom, 1947.

majus 30. Magyar nyelvfi, gépelt tisztazat, alairzis nélkiil. Ugyanez Iatinulz 23-24..
”9 MOL XIX-J-1-j, Vatikzin-IV-14. 258/pol. res./1947 (L doboz). Kertész Istvan rk. kévet és meghata1ma-

zott miniszter feljegyzése Téth Laszlé egyetemi rektor rémai megbizatzisarél. Eredeti, alziirt, keltezés nélkiili
irat [I947

12° MOL XIX—]—I—j, Vatik:in—IV—14.9 (2. doboz). Udvézlé’ tavirat, I947.
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Domenico Tardini helyettes eillamtitkér Magyarorszégrél és a magyar kormény hely-
zetér61 nagy megértéssel nyilatkozott Téth Laiszlénak. Az udvariaskodzis utén Viszont ki-
deriilt, hogy célszerfitlennek tartja egy Iegmagasabb szintfi frésos nyilatkozat kiadziszit, mi-
Vel ez esetben elkeriilhetetlen a nehézségek felvetése is, ami pedig csak sfilyosbitané a
helyzetet. A kfil figyiapparétus azonban még bizakodottz ,,T0th rektor utazziszinak ered—
ményérfil hazaérkezése utein nyilatkozni fog, amelynek szévegét dementi [meg/aolzudtolds
— B. Mcz.] elkeriflése céljébél el6z6leg jévaihagyatja a Vatikzinban. Téth rektort a pzipa V2110-
sz1’n1’ileg j0V6 héten fogja kihallgatéson fogadni, hazautazéséra el6rel2ithat0Iag e hé Végén ke-
riil s01'.”m A pépa Végfi l csak jfinius 8—2in fogadta 21 magyar kijldéttet, akkor sem hjvatalos
mi116ségben. A szokatlan professzori delegeitus az osztrzik szentszéki nagykévet érdek16dését
is felkeltette, de jelentésefien nem sok érdernjrfil tudott beszzimolniz ,,Téth urat Valéban
meghallgattzik az Allamtitkérségon, azonban kapcsolatfelvételének eredménye teljesen ne-
gativ Volt; beszélgetéipartnerem figy Vélte, ahhoz, hogy bizonyos értékfi eredményre jus-
son Valaki, el6bb sajzit héza tzijzin kell uralnia a helyzetet (pozdrone in com md)”.m

Az Allamtitkairszigon naprakész informéciékkal rendelkeztek a budapesti k01‘m2inyza—
ti Vzilszigrél, amelynek Végkifejleteként Nagy Ferenc miniszterelnék lemondott, a k0r-
mzinyzé kisgazdapért pedig a teljes szétesés el6tt éllt. Ilyen bfionytalanbelp01itikaihéttér—
rel iJl1’1zié Volt mindennemfi megegyezési szeindék. Hogy ezen kiviil miért idegenkedett a
Szentszék attél, hogy Magyarorszziggal konkordétummal kapcsolatos tzirgyalésokba kezd-
jen? A Szentszék politikzijét k1'jl('511b<'jz6 kritikék érték; egyik oldalrél szemére hényték,
hogy a kommunizmus irényziban a ,,t1'isz1’1r2is0k” politikzijzit alkalmazza, mésik 01da]rélVi-
szont kivéré magatartaisét és az elmulasztott alkalmakat réttzik fel. Természetesen mind-
két megzillapiteis hamis. Amit a tfiszfirésok politikzijaként jellemeztek, az nem mils, mint a
keresztény alapelvek és tanitzisok kéjvetkezetes és megalkuvzisok nélkijlj Védelmezése, ha
pedig elmulasztott a]l<almakrél beszéltek, akkor 21 Szentszék magatartziszit a kézénséges
napi politika helytelen mércéjének alapjzira helyezték. Az egyhziz azonban mindig hosszfi
id6t2iV1at0kban gondolkodik, s nem engedi, hogy tetteit pillanatnyi konsteflziciék hat2ir0z—
zeik meg, amelyek aztén hosszabb id6t2'1V1at0kban zirtalmasak Iehetnek sz2im2’1ra.'23

Téth Lziszlé teirgyalésairél készitett, a soveiny eredményhez képest uilzéan optimista
jelentésem 2010. december 31-ig titkositott, és
délkozva ké1*dezhe1:j1'ik: Vajon miért gondolték szijkségesnek ezt ennyi évtizeden zit? A je-
Ientés ugyanis érdemben nem szél semmjr61. Az nyilvénvalé, hogy Téth zillami megbizéi
t1’1]l6ttek a célon, hiszen egy konkordzitum még nem Volt id6szer1’1’, az elvért Vatikéni nyi—
latkozat pedig éttételesen Mindszenty b1’b0r0s irzinyvonalénak és nmgatartésénak e]1’té1é—

1“ ZVIOL XIX—_]-1—u, Gyéngyési Jzinos iratai, 1. 6. e. (25. doboz). ,,HiVatal0s iratok.” Gyéngyési l<fil1'igy-
Ininiszter feljegyzése, Budapest, 1947. méjus I9.

1“ Osterreicl1isches Staatsarchiv, Archiv der Republjk (AdR), Bundesmjnisterium ffir Auswéirtige Ange-
legenheiten (BMfAA), Sektion II—p0l. Z1. 50—P0l/47. A szentszéki osztrzik nagykévet jelentése Karl Gruber
szévetségi kfil figyminiszterrészére. Réma, 1947. jfinjus 25.

123 OStA AdR, BMfAA, Sektion II—p0l. Z1. 95—P0l/47. A szentszéki osztrék nagykéivet jelentése Karl
Gruber szévetségi ldilfigynfiniszter részére. Réma, 1947. december 29.

124 Teljes szévege Fuggelék, 4. sz.



402 BAL-OGH MARGIT

sét jelentette Volna, amire a Szentszék nem Volt kaphaté. Megbizéi Végijl annak kipuhato—
lését kérték t6le: Vajon a Szentszék hajlandé Vo1na—e egy magyar pijspékét fogadni a
konkordétum megkétésére vonatkozé tzirgyalzisolc el6kész1’tésére? A hercegprirnés témo-
gatzisa né]l<1'i1e1‘1'e sem Volt semmi esély, mint ahogy arra sem, hogy a Vatikén egy nem
rnagyar bfborost, akit — mint ismeretes — Rérneiban egy Vérszerinti kireilyi herceggel 2120-
1103 rangfinak tekjntenek, ,,ki'116n kévetként”, nem tisztzin egyhézi jellegfi, meghatzirozott
kiildetéssel Magyarorszeigra ki'1ldene.]e1en esetben legfeljebb a piispbki kar egy rendes tag-
ja, esetleg apostoli delegétus min6Ségben jéjhetett Volna széba — mégpedig leginkébb maga a
bfboros he1'cegp1*1'm2is, de Budapesten nyilvzin nem 612i szziniitottak —, ha C1‘1‘61 a ker-
m2in11yalel6z6en megzillapodtak és megfelelfi gamnciét kaptak Volna. A Vatikén fokozott
évatossziga indokolt Volt, mjvel csak akkoriban tértént, hogy egy rnegzillapodeis alapjein
apostoli delegétust kiildétt Albziniéba, aki — alighogy megérkezett — méris tzivozni kény-
szer1'i1t.”5 A magyar l<01‘m2inyzat tovébbi hivatalos lépéseit elsodorta a parlament fel0szla-
tésa, az fij vzilasztzisok kiirésa. A magyar piispéjki kar 1947. augusztus 14-ei konferencizija
szfikszavfian, lényegeflxtn a primés gy6ze]meként ércékelte a T6th—111issziét: ,,Az cred-
mény alig Valami Vagy teljesen semmi. Kapott utasitzist arra, hogy ez a kormziny nem ga-
rancia; a Vatikein megbizottja a pr1’1n2is.””6

A (fébhivatalos megbizatés teheit nem jeirt semmiféle kézzelfoghaté eredménnyel, leg-
feljebb az id6k6zben lemondott Nagy Ferenc vezette kormény jéindulatét demonstrélta.
Kzirpétlzisul f2irad0z2isaié1“t, az I94.7—CS Vzilasztzisok utén Téth rektor neve mint lehetséges
kultuszminiszteré meriilt fel — Pzirtay Tivadar javasolta a kisgazdapért politikai biz0tts2i-
génak 1947. szeptember 20-ai iilésén, de személyét épp klerikzilis e]k6telez6dése miatt a
baloldal nem fogadta el, és Végiil Rzikosi érvelése és kiéllzisa nyomein Ortutay maradt a bait-
sonyszékben. A fakultativ hitoktatés kérdésén a diplomziciai kapcsolat és a konkordzitum
iigye is megfeneklett, a l<;0r1n2’1ny11ak semmit nem sikenilt elérnie 21 Szentszélmél, nem
kiildtek kfilénmegbizottat, s6t inkzibb Niindszenty politikzijzit erfisitette meg: lényegében
teljesen szabad kezet kapott Rémzibél, és a hitoktatzis kérdésefien is lzitvényos eredményt
ért e1. Az éltala inditott, Viharos gyorsasziggal kibontakozé tiltakozeisi hullém mértéke
ugyanis meglepte a politikusokat, nyilvzinvalévé Vzilt, hogy az iskolék fokozatos és de-
mokratikus szel<;u1ariz2ici6j2’1nak programja megbukott az egyhézak témegbefolyésén,
szervezettségén és egységén.

Mzijus Végére,
fakultativ hitoktatais bevezetése — legalébbis egye16re — lekeriilt a napire11dr61. A kapcso—
latfelvétel terve Viszont nem, olyannyira, hogy 212 1947. augusztus I-jével l<ezd6d6 eillami
lcéltségvetésbe beeiflitottzik a Szentszék mellett m1’ik6d6 magyar kévetség vzirhaté k('5ltsé-
geit.”7 A Nagy Ferenc mi11isztere]n(°5k lemondziszival jziré kormzinyzati Vélségbél, illetve az

125 ()StA AdR, BMfAA, Sektion II-pol. Z1. 54-Pol/47. A szentszéki osztrék nagykévet jelentése Karl
Gruber szévetségi kiil1'igyminiszter részére. Réma, 1947.

126 Az 1947. augusztus 14-ére ijsszehivott piispékkari értekezlet jegyz6k('jnyve, Mindszenty Jézsef bibo-
ros he1'ceg‘pr1’1I12is kézlései. A mcgvm/' /€(lt0l77€lLS piispbkkzzri tzmzicskozzisok, 232.

‘27 MOL XIX—]—1—j, Vatik:Ii11—IV—I4.—258/p0l.—1947 (1. doboz). ,,Mag"yar0rsz2ig és a Vatikén kézétti kapcso—
latok” Téth Leiszlé jelentésének melléklete. [Réma, 194.7. jfmius 16.]
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6532i Véiasztésok Visszaélései miatt kialakult bizalmi Vaikuumbél ered6en a Vilégi félnek na-
gyobb szijksége Volt az egyhézra, mint forditva. Apiispéki kar nem a sarokba szoritott po-
ziciébél térgyalhatott Volna — tudva persze, hogy a kommunizmus hosszfi tévon a Vallés és
annak hordozéi, az egyhézak megsenimisitésére térekszik. Réadésul a jelek szerint min-
denki arra szeimitott, hogy az I947. februzir 1o—én aleifrt périzsi békeszerz6dés érvénybe Ié-
pése utén (1947. szeptember 15.) fordulat kéivetkezik be, és a szovjet csapatok remélt kiV0—
nulzisa utén helyreéll az orszég szuverenitésa.

6. KONKORDATUM—TERVEK

A bé1<eszerz6dés életbe lépése”b61 ered6 1’1j helyzet képviselete Velics Lziszlé rémai ma-
gyar kbvetre hairult; el6dje, Kertész Istvén emigrélt Nagy Ferenc minisztereIn('jk svzijci le-
mondzisa utén. Velicset XII. Pius pzipa mzir két évtizede személyesen ismerte még Német-
orszzigbél, ahol a pzipa berlini nunciusként, Velics pedig a miincheni Magyar Intézet
titkziraként, illetve f6konzu]ként szolgzilt. Miutzin I947 oktéberében zitadta megb1’z61eve-
Iét Réméban, szinte azonnal kereste a lehet6séget a Szentszék teijékoztatéséraz ,,a magyar—
orszégi SZEB megszfinésével szabad kezet nyertijiik a diplomziciai ésszekéittetések kiépité-
sére, és hogy minden mértékadé politikai faktor egyarént kivzinja, hogy a Vatikzinnal a
diplomziciai kapcsolataink minél el6bb he1yre2iIljanak.””8 Nlivel Iigy Vélte, hogy ezzel 21
szeindékkal nemcsak a magyar kormziny Véleményét képviseli, hanem maga méjgétt tud-
hatja Mindszenty Jézsef esztergomi és Czapik Gyula egri érsek tzimogatését is, meg1ehe—
t6sen magabiztosan és nyugodtan Vzirta a szentszéki Vzilaszt Francesco Borgongini Duca
olaszorszeigi pépai nuncius kézvetitésével. Annéi nagyobb Volt csalédésa 212 1947. n0Vem-
ber 5-én étadott hatairozott Vzilasz hallatzinz ,,a Szentszék nem lzitja elérkezettnek az id6-
pontot arra, hogy a magyar komiénnyal tzirgyalésokat felvegyen és a diploméciai kapcs0—
Iatokat helyreeillitsa, mivel azon az eifleisponton Van, hogy a magyar kormzinynak — habér
énhibéjén k1'V1'i1— nincsen meg a teljes cselekvési szabads2iga.””9

A kévetet csupzin azért nem érte teljesen Vziratlanul a kézlés, mert c1626 nap bar2'1tj2’1—
tél, egy hollandiai irétél, aki azzal az eltéjkélt széndékkal érkezett Réméba, hogy a
Szentszéket meggyfizze 21 k6zép—eur(')pai katolikus orszzigokkal V2116 szorosabb egy1'itt—
mfi kédéssziikségességéifil, mzir értesiilt a lényegrfil. Az il1et6t a peipa k1'.il('5n kiha1]gat2i-
son fogadta, kétszer is tzirgyalt Domenico Tardinivel, meisodjéra a Iengyei és a magyar
referens (Angelo Rotta) jelenlétében. A beszélgetések alapjén felmérte, hogy a szentszéki
diploméciéban két érainlat uraikodik. A legutébbi magyarorszzigi fejlemények, beleértve
az improvizérikus Téth L2iszl6—féle missziét, a katoiikus sérelmek orvoslésénak elh1’1z(’)—
dzisét, az alsépapsziggal szemben tapasztalt tfilkapésokat, mind olyan momentumok V01-
tak, amelyek a Szentszéket Vzirakozé eiilzispontjénak fenntarteiseira késztették. Azzal,

128 MOL XIX-J-1-j, Vatikzin-IV-14-487/pol. res./1947 (1. doboz), ,,Magyar0rsz2ig és a Vatikzin kézétti
kapcsoiatok” Velics Leiszlé rémai magyar kévet jelentése Moinér Erik kiflflgyminiszternek. Réma, 1947. no-
Vember 7.
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hogy a Szentszék nem kiildte el diplomatajat, az iizente a Vilagnak, hogy Magyarorsza-
gon a katolicizmus helyzete aggaszté és egye16re nem igér javulast. A jovobeni fejlemé-
nyek a Szentszék elorelatasat igazoltzik. Sztalin 1947 6szén a Kominform intézményé-
ben feltamasztotta a Kommunista Internacionzilét, és azt a szovjet birodalmi, expanziv
kiilpolitika eszkozévé tette. A nemzeti fitkeresések lehetoségét felvaltotta a szovjet alla-
mi modell mielobbi atvételének kényszere.

A Szentszék tartozkodasa mas Vaganyra terelte a magyar kormanyzati szandék0—
kat. A politikusok a magyarorszagi katolikus egyhaz targyalasi érdekeltségére kezdtek
épiteni, és az elkovetkezendo’ egy évben nem (nagy)koVetcserében, hanem a T0th—
misszio Céljait felmelegitve szerzfidésben — konkordatumban Vagy a magyar allam és a
rnagyar katolikus egyhaz kozotti megallapodasban — gondolkodtak. A kiindulasi pont a
katolikus I1 Quotidiozno 1948. januzir 22-én megjelent ,,A Magyarorszag és a Szentszék”
c1’m1’i Vezércikkében (Carlo Adamitél) — amit akar szentszéki iizenetként is Iehetett értel-
mezni — vilzigosan megfogalmazodott: ,,Magyarorsz2ig és a Szentszék kozotti kapcsolat 1'1j-
rafelvételének alapja a katoljkusok Vallasi jogainak elismerése és tiszteletben tartzisa, a két
hatalom — az egyhaz es az allam — békés egyiittélése egy olyan rezsim alatt, amely min-
denkinek megadja, ami jar, e’s igy biztositja a harmoniat és a nemzet egyse’ge’t.’3°

A szerzodéskotési torekvések eleinte éiszintéknek tfintek, és nem is talaltak azonnal
zart kapukat. Czapik Gyula egri érsek 1948-ban ot a1ka1omma1— tobbnyire a piispoki kar,
illetve Niindszenty Jézsef hercegprimas felhatalmazasaval — targyalt a kormany képvi—
se16iVel. Mégsem min6s1’tették ezek egyikét sem hivatalosnak, és — ellentétben a protes-
tans egyhazakkal és az izraelita hitfe1ekezette1— nem Vezettek el alziirt mega]lapod2ishoz.’3’
Mindszenty a targyalasi taktikat tobbszor is egyeztette Czapikkal (legalabb két alkalomrol
az allamvédelem is értesijlt): kész targyalni, négy feltétel teljesijlése esetén: I) a Szentszék
és Magyarorszag diplomaciai kapcsolatzinak helyrezillitzisa 2) az I946 ota betiltott l<atoli-
kus egyesiiletek engedélyezése3) katolikus napilap engedélyezése 4) a partok vallasellenes
tamadzisainak besziintetése. Az elso’ kormany—p1'jspokkari megbizotti targyalasra 1948.
februar 7—én keriilt sor. Boér Z\/Ijklosnak, a VKM katolikus iigyosztalya Vezetojének ,,1o—
ha12’1l2’1ban”, a targyalast megelozo’ nap este hat oraig kellett el6késziteni a Szentszék és Ma-
gyarorszag kozott kotendo’ konkordatum alapanyagat, annak ellenére, hogy Rémzibol
mar 1948. januar I5-6,311 egyértehnfien megiizenték: ,,konkordatum kotésérol jelenleg nem
lehet szo”‘32 — elutasitoan reflektzilva a kozéletben és a sajtoban egyre gyakrabban felmeriilt
gondolatra.

‘3° NARA RG 59. Department of State, Decimal File 1945-49. From 864.248/I-145 to 864.4o4/
1-3149. Box 6887. 864.404/1-2348. 795. sz. airgram, feIado:]. Graham Parsons. Vatikan, I94 8. januar 26.

131 Czapik targyalasairoi b0'Vebber1 lasd BALOGH NIARGIT, Kiitéllrziz/is {Z kulisszzik mbgiitt, AZ egy/m'zz' is/eo-
lzile zillm7z0s'z’nisa Mag)/m*07'sza’g0n I948, A Lenard Odom Kozhaszmi Alapitvany évkonyve (szerk. Szabo Csa-
ba—Szigeti Laszlé), Budapest 2008, 65-102; RFZTFALVI BALAZS, Cz/lpik Gyulrl 1948-115 rémzli ziifjcz és rzz zlpostoli
vizitcicié iigye, Egyheiztorténeti Szemle 12 (2011) 2, 3-38. Http://'www.zmz'—7m3“/eolc./yu/~egy/9z‘m‘t/cz7e/ee/e/
7'ezff2llviI2z1ld2;./arm. (2012. 02. 20.)

‘32 PL I157/I948. Feljegyzés dr. Boer Miklés részére a Vatikan és Magyarorszag kapcsolatainak rer1dezésé—
r61. Roma, 1948. januar 15.
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Boér l<onkord2’1tum—e1emzése kjindulé feltételiil a Szentszék és Magyarorszzig kézétti
diplomziciai kapcsolatok rendezését jekilte meg. Kévetkeztetése szerint egy konkordzitum
tfilszigosan messzemené’ terv, normzilis Viszonyok kézétt is évekig térgyaljélc, amig h0zz2i-
csiszoljzik az ifleté’ orszzig sajétosségaihoz, nem beszélve a tényleges helyzet ismert fesz1'i1t—
se’geir61. A térgyalaison Czapik érsek maga is leszéjgeztez a megzillapodeis érdemi médja egy
/eon/eovrdoitum lenne a magyar éllam és a Szentszék kbzétt, de ezt nem lehet gyorsan tet6 alzi
hozni. Sfi lyponti kérdésnek egyébként is a kéztérsaségi éllamforma melletti deklarzicié, s
nem a diploméciai kapcsolatok kérdése mutatkozott.

Ahogy mé1‘séklé’d6tt a kormziny megegyezési hajlandésziga a Inésodik, ziprilis 16—ai
forduléra,
Volt, hogy térvényi szabélyozzis hijzin az egyhéz teljesen ki Van szolgziltatva a kormzinyzat
kénye—kedVénel<. ,,Megegyezésre Vonatkozé tzirgyalésokkal talzin 50%-ot sikeriii meg-
menteni, elvi engedmények nélk1'i1.’”33 Tehzit Czapik az egyhézzal immér kimondottan
ellenséges korxnrilnyzat ellensfilyozziszit, féken tartését remélte egy modus vivenditél — leg-
alzibbis egy id61‘e. A konkordzitum szintfi megegyezést pedig aze’1“c szorgalmazta, mert az
nemzetkézi hatailyossziggal, tijrvényes biztositékokkal Védhette volna az egyhziz kia]ku-
dott poziciéit.

A térgyalésok — mint tudjuk — zszikutcziba torkolltak. A kormzinyzat bejelentette es ke-
resztijl is Vitte a felekezeti iskoleik eillamositziszit. Rzikosi az egyh2iz—2i]lam Viszony sine qua
nonjénak a demokrzicia melletti ijimepélyes egyhzizi nyilatkozattételt tekintette, aim erre
hiéba Vért. Mindszenty pedig a ,,mi11dent vagy semmit” zillzispontjzin zillt. Arrél Volt szé
szerinte, hogy mgy mm szalmdsziga az egyhéznak iskoiaeillitsisra, nevelésre, wzgy m'm's. K62-
tes1ehet6ség nem létezik, az egyhéz iskolajoga osztatlan, néhény iskola megléte az egyhéz
kijldetése szempontjébél mellékes.

Rzikosi 1end1'iletb6l lcivénta megoldani az egyhzizkérdést. Azzal, hogy személyesen Ve-
zette a korlnzinydelegziciét, elzirulta, hogy gyors eredményt remél. A kibékijlés sljrgetése
figyeleme1terel6 eszkéz Volt az egyhézellenes intézkedésekr6l.
hasonléan a pzirtokkal szemben kéjvetett szalziniitaktikeihoz, hasadzist akart kiprovokailni
az egyheizon beliil, de akér Rémzitél is. A kommunista peirt — bizonyfthatéan szovjet (')'sz-
ténzésre — Visszatér6en fontolgatta a Rémzitél fiiggetlen, figynevezett nemzeti katoljkus
egyhziz létreh0z2is2it.I34 194.8 6szére Rékosiék eminens szzindékzivé Vzilt, hogy a magyar ka-
toljkusokat szembeforditszik a rémai Szentszékkel, az egyetemes egyhéz kézpontjéval. Ezt
a célt abba a kévetelésbe burkolteik, hogy a magyar katolikusok itéljék e1 21 Vatikén ,,mes-
terkedését”, amivel beavatkozik a magyar aiflam belsé’ iigyeibe. A magukat haladénak ne-
VCZ6 katoljkusok tettek is tébb nyilatkozatot, amit az egyes 0rdi112’1rius0l<; kérlevélben itél-
tek el.

133 Mfi gyarPiarista Rendtartomény Kézponti Levéltéra, Albert Istvzin hagyatéka 4. sz. tétel, ,,Egyh2’1z és
zillam — t2'11‘gya12is0k” C. dosszié, ,,Egyh2iz és ziilam kéjzti térgyalzisok, el6készit6 jegyzetek és gondolatok I948.
jan.—febr.” c. iratcsomén belfil ,,A megegyezés sz1"1kségessége’’.

134 A nemzeti egyhéz magyarorszzigi kisérletérél b6Vebben lzisd BALOGH MARGIT, Elvetélt fimlulotto/e dz egg/—
/yd2,p0lz'tzk4iba7¢. Kisérlete/e él nemzeti /eatoli/em egj)//aziz megtewmtéséi/e, Evkéjnyv 7. Magyarorszég a jeienkorban (szerk.
Standeisky EVa—Rainer M. Jénos), Budapest 1999, 227-242.
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A szandékra a budapesti amerikai diplomacia is felfigyelt, és részletes jelentéseket l<1'il-
détt Washmgtonba. Magat katolikusnak mondé, de Rématél fiiggetlen Vallasi lcézésség —
a magyar nemzeti liatolikus egyhaz — mar korabban is létezett, de annak feloszlatasat
1947. december 13—an Szebenyi Endre beliigyi allamtitkar elrendelte azzal az indokkal,
hogy antidemokratilzus, papjai erkélcstelen és botranyos életmédot folytattak, egyil<6ji'1k
otthonaban példaul nyilaskeresztes karszalagot talaltak. Ezutan a Volt tagok fiiggetlen ka-
tolikus egyhaz néven egy Iij egyhaz létrejéttét jelentették be. Az amerikaiak megitélése
szerint a ,,fi'1ggetlen katolikus egyhaz bizonyos egyezségre jutott a kommunista parttal,
hogy egyaltalan létezhessen. Még tfil koran Van ahhoz, hogy megitélhessiik, ez az egyez—
ség milyen mértékfi és mire megy ki: nevezetesen, melyik oldalnak sikeriilt bolondot csi—
nalni a masikbél és kihasznalni azt, de — hacsak ezek a galambok nem rendelkeznek a ki-
gyé ravaszsagaval — biztosak lehetiink abban, hogy a fiiggetlen katolikus egyhazat
rivalisként alcarjak hasznalni a rémai katolikus egyhaz megbul<tatasara.’”35

A nemzeti egyhaz koncepciéja egyszerfi’ megoldasnak tfint a szentszéki—magyar kap-
csolatokra is: ez esetben nem kellett Volna foglalkozni a katolikus f6papsag és a Szentszék
kéizétti szabad érintkezéssel, és meg hitelvi kérdésekben sem kellett Volna elismerni Réma
fennhatésagat. A part féiideolégusa (Révai Jézsef) azonban nemcsak komolytalannak, de
Veszélyesnek is itélt egy egyhazszakadast: talan nem is annyira a szakadas ténye, mint in-
kabb a nemzeti jelz6 miatt. A magyar térténelemben a nemzeti min6s1’tés nem az allammal
Valé kollaboralast, hanem az attél Valé fiiggetlenséget iizente. (A protestans egyhazak sz1'i—
letésiik éta nemzeti egyhazak, és esetiikben a nemzeti éintudat és a fiiggetlenség elValaszt-
hatatlanul egybefonédik.) Végijl mindegyik prébzilkozas zsakutcanak bizonyult, és sem az
ékatolikus Vagy a fiiggetlen nemzeti egyhaz eréiltetése, sem a mesterségesen eléiidézett
egyhazszakadas nem jart eredménnyel. Jarhatébb fitnak tfint az észéivetségi minta: fizd el
a pasztort, és a nyaj is szétszéled. ..

7. FINALE

A magyar kommunista politikusok részér6l durva hiba Volt azt feltételezni, hogy a
Szentszék megegyezne a Magyar Kéztarsasaggal anélkiil, hogy szamba Venné a magyar
katolikusok Valés helyzetét és az ezzel kapcsolatos teend6l<et. Ezen a téren azonban I948
folyaman nemhogy el6relépe’s nem tértént, de Viharos gyorsasaggal mérgesedett el az al-
lam—egyhaz Viszony, amiben kulcsszerepet jatszott Nlindszenty biboros hercegprimas
hajlithatatlan magatartasa: a kommunizmussal szembeni kérlellietetlen harc nevében

indennemfi kom romisszumtél elzarkézott. A iis éki kar Viszont nem Volt homo én,m P P P 8
a térésvonal ugyanott hfizédott, mint az egyhaziak és nem egyhaziak l~:('5z6tt: tébben is
figy gondoltak, hogy éisszeiitkézés helyett modm vivendire Van sziikség, mert a szovjetek

135 NARA RG 59. Department of State, Decimal File 1945-49. From 864.248/1-145 to 864.404/1-3149.
Box 6887. 864.404/4-2948. Wfl lianiP. Cochran, Jr. kéfivetségi tanzicsos 387. sz. jelentése a l<iil1'igyminisztéri—
umnak. Budapest, I948. aprilis 29.
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tartés kb'zép—eurépai berendezkedésével szamoltak. (/jk az 1’1j térténehni helyzetben okos
egyezkedésekkel akartak helyet biztositani a katolicizmusnak. 1948 végére azonban min-
den megegyezési lehetfiség szertefoszlott.

Az esztergomi érseki palotaban 194.8. december 23—an tartott hazkutatas soran egy
fémtokban elrejtve szamos irat keriilt e16, tébbek kéjzéitt egy ésszefoglalas a Magyar Dol-
gozék Partja budapesti Végrehajté bizottsaganak 1948. november 3—ai 1"11ésér6l. (Az értes1'i—
Iések lathatéan nem csak az allamvédelem iranyaba aramoltak.) Abiboros, ha mashonnan
nem, ebb6l mjndenképp megtudhatta: iitétt az éra, kbzeleg a papsag egésze és nyilvan az 6
e11enibfintet6hadja1'at. A partférumnak rendkivijli jelleget kélcsdnzétt az a ritka esemény,
hogy Rakosi Matyas f6titl<ar személyesen jelent meg és tartott el6adast. ,,Bejelentette,
hogy a demokracia az eddjgi defenziv allaspontbél a legteljesebb offenzivaba megy at a ka-
toljkus egyhaz ellen. A harc eszkézei ugyanazok lesznek, mint amelyeket az iflegalitas
éveiben a kommunistak ellen alkalmaztak. S ezeket lqéjnyijrteleniil alkalrnazzak. Barhol,
barmilyen formziban prébalkozzék is az egyhazi reakcié élethez jutni, mindeniitt szembe
fogja talalni magat a demoklacia hajthatatlan erejével. AZ egyhaz felé leadott figye1mezte—
tések megszfi ntek.A szészékrél politizalé papokat egyenesen internalétaborba, bértbnbe
viszik. .. Eddig az allam akart papai nunciust hozatnj Nlagyarorszagra, most a Vatikan
akarna kiildenj, de mar a demokracianak nem kell a Vatikan kiki’11d6ttje.’”36

Pedig ebben a nyilt ('3ssze1’itl<('jzésbe torkollt helyzetben csak a Szentszék maradt az
egyetlen, amely a holtpontrél kimozdfthatta Volna az elmérgesedett allam—egyhaz Vi-
szonyt. Czapik érsek épp ezért Vallalkozott 1948. szeptember 21. és oktéber 4.. kézijtt egy
rémai utazasra, hogy személyesen tajékoztassa a Vatikzini 1eg'fels6bb k6r('5ket.'37 Arra a fel-
ismerésre jutott, hogy az adott helyzetben sem a primas, sem a piispéki kar nem képes €16-
relépni, ezért rajtuk kivijl allé tényez6t kell keresni, aki intakt és megszabhatja a piispéjlqi
kar magatartasat. Amjnt értesiilt Czapik fitjarél a rémai magyar kijvet, rejtjeltaviratban
érdekl6d('5tt: Vajon az érsek kormanyiizenetet h0z—e? A valasz nemleges volt.

Hivatalos megbizatast Valéban nem kapott, de elutazasa e16tt konzultalt Rakosival.
A partvezér Visszaemlékezései szerint Czapiknak arrél kellett tajékozédniaz e1l<épze1-
het6—e, hogy Mindszenty jijvfijét Réma a magyar kommunista partvezetéssel biza1ma-
san egyeztesse?I38 AZ elutasité Valasz ellenére Czapik derfflatéan értékelte fitjat: ,,na-
gyobb reményekkel tavozik, mint amilyenekkel idejétt” — jelentette Velics kévet.
Holott a papa — Mindszenty elmozditasa helyett — csupan ahhoz adta beleegyezését,
hogy Angelo Rotta apostoli Vizitatorként Magyarorszagra utazzon a kialakult l<6r1'i1—
mények megismerésére. Rotta feladata lett Volna, hogy mind az egyhazi, mind a k01-
manyzati Véleményt meghallgatva megtalalja a kibontakozas fitjat, és oly médon ad-
jon higgadt, el nem harithaté tanécsokat a primasnak, hogy kézben ne csorbuljon a
primasi tekintély. Lényegében azonban korlatozta Volna Mindszenty mozgaste1‘ét.’39

'36 L3.1.9. V—700/11. 324/8-9. fol. ,,Mindszenthy [I] hazkutatasi anyagaban talalt bizalmas feljegyzés.
137 RETFALV1, CZZl])Z7€ G)/ula 1948-513 7"677mi zlzykz, 3-38.
138 RAKOSI MATYAS, Vivszz1e77zlé/eezése/6 1940-1956 I—II, Budapest 1997, 513-515.
'39 Az informacié tébb forrasban el6j6n, példaul ABTL 3.1.9. V—302/1. 39. ]egyz6k6nyV P. Kerkai ]en6

S. J. kihallgatasarél, 1954. februar 18.
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Az Grék Virosbél visszatérve Czapik beszaimolt a primaisnak, aim nem tett emlitést a
Vizitzitorrél. November 3—én Viszont, amikor a piispbki kart tzijékoztatta, mzir megeml1’-
tette, amit — mivel Mindszenty a felvetést szinte érulésnak tartotta — a két f6pap k('5z('jtti
parzizs vita kijvetett. Az egri érsek 21 jegyz6k6nyV szerint nyfltan kimondta, hogy sze—
rinte az 2il1am—egyh:iz helyzete holtponton Van, ,,megegyezés nem lehetséges, mert erre
nem alkalmas sem a hercegprfmeis, sem a piispéki kar”.‘4° Botreinytél tartva, az egyhéz
érdekében és a primeis iréntitiszte1etb61Gr6sz érsek egy hfiségnyilatkozatot fogadtatott
el 21 piispéki kar tagjaival, miszerint egységesen felsorakoznak a primés mégétt. Ezzel a
deklaréciéval ke1'eszt1'i1h1'1zta Rzikosiék szzimitziszit, hogy a piispéki kar be1s6 ellentéteire
jétszva Iemondésra kényszeritsék Mindszentyt.

Angelo Rotta apostoli vizitzitori kiildetése formélisan a beutazzisi engedély megtagad:i—
sa miatt hifisult meg. A Vizumkérelmet pedig a L’Osserwzt07*e Romano cimfi félhivatalos
egyhézi lapban a magyar kornleiny egyhzizpolitikai gyakorlatét birélé és Nlindszenty mel-
lett kizillé cikkre hivatkozva utasitottaik el 3 magyar hatészigok, mert figy ftélték meg,
hogy a Vatikzin szécséve nem 61'izte meg pzfitatlanszigzit, és ezé1“c a pzipai megfigyelfi nem
engedhetéi be az orszégba. Ez azonban természetesen csak ijrijgy volt. Az egykori szovjet
iratok ugyanis arrél eirulkodnak, hogy Moszkvaiban nemcsak a diplomeiciai kapcsolatok
helyreziflitését, de a magyar kommunistzik konkordeitulnra irényulé fitkereséseit is die-
nezték. Puskin nagykbvet Farkas Mjhzily honvédelmi mjniszterrel folytatott 1948. 0kté-
ber 14-1 megbeszélésén fel sem Vetette, hogy a Mindszenty—1'igyet bfinteté’ eljzirzissal kéne
,,meg0ldanj”, szerinte Mindszenty magatartését nem lehet elvélasztani a Vatikén politi-
kéjzitél, meg kevésbé szembeeillitanj 2122211. ,,A Vatikein reiéllhat Mindszenty levéltziszira, ha
hasznosnak taleilja azt” — éllapitotta meg, de ,,nem kételkedhetiink abban, hogy a Vatikain
mindaddig nem Véltja 1e Mitidszentyt a biborosi [/] tisztségbfil, amig nem kap a magyar
kormzinytél komoly engedményeket Vagy garancizilis jogokat 21 magyar katolikus egyhéz
szzimzira, illetve amig nem kéit szziméra kedVez6 megzillapodzist a magyar k0rn12'1nnyal”.
Végijl ellentmondaist nem t1’ir6en 21 magyar vezeté’ tudomziszira hozta, hogy ,,je1enleg hely—
telennek tartom egy megaillapodzis aleiirziszit a Vatikzinnal, de meg a Vele valé tairgyalaisokat
is”. ,,Kés6bb megjegyeztem — teijékoztatta a nagykéjvet a szovjet ldihjgyminisztériumot —,
hogy véleményem szerint aligha sziikséges sijrgetni Mindszenty eltévolitziszit a biborosi
sze'kb61, mivel 212 6 ostoba politikzija inkzibb a kommunistzikat segiti, mint a katolikus egy—
hézat. Az 1’1jb1’b0r0s Valészinfileg okosabb Iesz, ebb61k6Vetkez6en Veszélyesebb is NIind-
szentynél.”'4'

A szovjet diplomata érvelése Rékosit kinos magyareizkodzisra késztette, és mér oktéber
23-zin bejelentette Puskinnak, hogy 6 maga soha nem gondolta komolyan a Vatikzinnal
folytatandé tzirgyalésokat, csupén taktikai megfontolésbél fizijtt jétékot a katolikus f6-

‘4° A piispéki kar 1948. november 3-ai lconferencizijzinak jegyz6k6nyVe, 3. napirendi pont, A imzgym‘/ez1tolz'—
/em pz'isp(')7ekm'i trz7zrics/cozzisok, 409.

‘4‘ Archiv Vnyesnyej Polityiki Rossziszkoj Federacii f. 077, op. 28, p. 125, gy. 6, 1. I00. Puskin kéivet jeIenté—
se. Idézi Afoszkw i Vosztocsmtjcl E-Uropa. Vlazszqv i cer/€021 72 period 0Z7sesztvenm'i/9 tm7/zszfi)7‘77mcg'7' 40—50—/9 godov XX
ve/ea, 543. — A szovjet nagykévet lzithatéan nem érzékelte a kiiléinbséget az esztergomi érsek—pr1'm:isi és a bib0ro—
si méltéség kézétt.
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papokkal, azért, hogy ravegye (Sket: mondjanak le bizonyos jogaikrél. Mentegetéidzését
Puskin meglehetfisen bizalrnatlanul fogadta: ,,Rak0si most azon er6lk('3dik, hogy mas
fényben tiintesse fel a katoljkusokkal folytatott targyalasait” — jelentette M0szkVaba.”'2
Elképzelhetetlen, hogy a szovjet nagykévet felettesei tudta nélkiil marasztalta Volna 61 a
magyar kommunista Vezetéket a szentszéki targyaleisok miatt, és évta volna éket a ma-
gyar hercegprirrias er6szak0s eltavolitaseitél. Ismeretes, hogy Rakosi 1944 (Sta hiaba bi-
zonygatta, hogy 6 hfiséges és jé tanitvany, Sztzilin mindvégig bizalmatlan maradt ir2inya-
ban. Logikus a feltételezés, hogy Mindszenty letartéztatasat a poziciéjat félté’ Rakosi
szovjet befolyas nélkifl, maga hatarozta el, mert
gyalasok miatt esett cs0rbat.”'3 Egyéni politikusjatszmak mellett persze a Vilagpolitika is
végképp rakanyarodott a hideghaborfi fitjara, amin Magyarorszagnak a szovjet birodalorn
szatellit zillaniaként nem alakfthatott egyéni szerepet, és egy uniforlnizzilt sablonban a Va-
tikant az ,,imperializmus Véd61)2istyaj2inal<” kellett tekintenie.

Mindezek ellenére a Szentszék 1948. december 26-ig, N[indszentyJézsef b1’b0r0s ér-
sek letartéztatzisaig, ha résnyire is, de nyitva hagyta a kaput, nem zzirkézott 61 a kapcs0—
latok rendezése e161. A biborossaga révén Vatikani allampolgarsaggal is biré esztergomi
érsek letartéztateisa Viszont athaghatatlan falként ereszkedett le a targyaléfelek kéjzé.
Egyeztetések helyett ,,nem marad mas heitra, mint tiltakozni az ellen a sérelem ellen,
ami A/[indszentyt érte, s rajta keresztiil az egész piispéki kart, a kardinalis kollégiumot, s
magat a p2ip2it”.‘44 A Vatikanban a szovjet blokkal minden egyezséget 61161126, atlantista
Vélemény kerekedett fehil. Rémabél Mécsy Imre jezsuita, a sze11tszéki—magyar egyezte-
tésen faradozé legutolsé kiildétt mar azzal a papai Ievéllel térhetett haza, amely targya12i-
sok helyett helytallasra szélitotta fel a magyar piispijki kart.I45 A papai levél hatasara — bar
kéizvetlen utasitast nem tartalmazott — a pijspbktjk lemondtak a kormannyal 1949. januar
8-ara tervezett megbeszélést. Minden igyekezet, a1ni 1949-ben a targyalasolc felvételére
iranyult, hamvaba holt, akzir a pijspéki kar egyes tagjaitél, akar a masodfokfi itéletre Vara-
kozé, életfogytiglanra elitélt hercegprimeistél indult ki.

A Szentszékkel V2110 legalis kapcsolattartas 1949 és 1962 kézétt teljesen megszakadt,
ahogy mas kiilféldi székhelyfi intézménnyel is csak az allami egyhazpolitika kézvetitésére,
végrehajtasara és az egyhazak ellenéirzésére 1951—be11 fe12’1]]1’t0tt Allami Egyhazfi gyiHiVa-
tal révén nyflt méd.Jéllehet a feudalis, monarchista szokzisoktél idegenkedtek, 1951—be11 és
1957-ben térvéiiyerejfi rendeletek szabeilyoztak a piispijki kinevezéseket, azokat elfizetes
zillami hozzajarulzistél tették fiiggfivé, ezenkiviil hfiségeskfit kivantak az allamra és az al-
kotinzinyra, amelynek szévegében az eskiit teV6 személy egyhazi funkciéja meg sem Volt

142 U0. 1. 100-102.
'43 ZWOs%wz i Wsztocsmzjd Evropcl. Vlolszty i cer/€01) U period 0IJsesztve7mz'il7 tmm”2g‘b7«7mzczj 40-50-19 godov XX

ve/ed, 543.
144 ABTL 3.1.9. V—700/6. 17. P. Mécsy Imre S. gyanlisitott kihaflgatasi jegyz6k0nyVe. 1949. januar 17.
'45 ABTL 3.1.9. V—700/54. 6-7. Jelentés. Budapest, 1949. januar 12. Targy: a papa levele. Ugyanez még:

ABTL 3.1.5. O—13.4.05/1. 179-181. — A levelet eredetileg litograf-alt kézirassal, latinul irtak, amelyet a papa sajat
kezffleg szignalt, és fgy tett ki négy oldalt. Szévegét legutébb teljes terjede1e1I1ben kézli Mcgjd’ /mlzilm itélve. D0/eu-
memfumo/€ Mindszenty}62.r¢félett(')'I‘té7/zete7aez, 577-578.
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emlitve. A hfiségeskii kivanalma nem tekinthetfi forradalminak, hiszen a korabbi gyakor-
lat lépett fijra életbe.
amelyben azokat meghoztak, elfogadhatatlanna tették az egyhaz szamara.
allami hozzajarulas nélkfil, csak az egyhaz altal bevett médon kinevezett négy piispék
,,akad2ily0ztatVa” lett. A kéjzeledés feltételei az 1960-as évek elején teremt6dtek meg fijra:
a Kadar—kormany nagyobb megértése a mfikbdélcépasség hatarain jarc’) magyar katoljkus
egyhaz felé egyfelffl, az egyetemes egyhziz ,,zzggz'0mamem‘0”—ja és a Vatikan e]l<6te1ez6dése a
békéért folytatott er()'fesz1’tésel<ben a masik oldalrél 1963-ban lehet6Vé tették a targyalasok
megind1'tasat.‘46

Diplornaciai kapcsolatok felvételére azonban még a ,,he1sinki folyamatban” sem lehe—
tett szanfitani, arm a keleti témb rninden allarnat kételezé’ szovjet Vété mondatott ki.

FUGGELEK

I.
Esztergom, I945. 0/etélaer IO.

Mindszenty fézsef /7e7*cegp7‘z'mcis XII. Pius/yoz
Kéri a Szentszék és Magyarorszag kézétti diplomaciai kapcsolatok l1elyrea1litasat.

(ABTL 3.1.9. V—7oo/27. 248 — c0p.)I47

Copii.
Beatissime Pater!

Elapsis — Deo favente — immani bello fllisque turbulentissilnjs temporibus, quae bellum
inmediateI48 subsequebantur, paulatim reorganisare cepimus ac satagimus, maximas utique
adhuc inter difficultates, etiam publicam Vitam in patria nostra tam multum passa.

Quod catholicis Hungariae summopere deest et de quo Vehementer dolemus, est id,
quod non est inter nos altissimmam‘49 Communis Nostri Patris optimi personam reprae-
sentans nuntius apostolicus.

Quales inter Circumstantias infelici anno lapso Excellentissimus ac Re.-mus Dnus Ange-
lus Rotta aeppus tit. et nuntius ap]jcus‘5° hinc abire coactus erat, ipse certo Sanctitati Tuae
authentice rettulerat. Quid—quid sit, hoc certo affirmare possum triste hoc factum contra
Voluntatem non tantum catholicorum, sed generatim ornnium optimarum Hungariae

146 MOL XIX—]—I—j, Vatikan—IV—14/1960-63. (2. d.) ,,Magyar0rszag és a Vatikan kapcsolata, 1963.” A bé—
csi kévet 001/98. sz. napi jelentésének meHékletéb6l tajékoztaté. Budapest, 1963. aprflis 27.

147 Ugyanez kézirasos piszkozatbanz ABTL 3.1.9. V—7oo/32. 2.
148 Helyesen: ‘immedzkzte’.
149 Helyesenz ‘aJtis‘s‘i7mz77z’.
15” Feloldésaz ‘Excellentisxiinw ac Revermdiisimzzs Domimls A7/zgelzis Rom; otrabz'epis‘c(yJz15 titulct/”iY et 7/zuntiw ptpostolzms’.
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evenisse. In his omnibus fervens ac in dies crescens vivit desiderium restitutionis diplo-
matici nexus inter Sanctam Sedem Apostolicam et Hungariam.

Nomjne itaque catholicorum omnium Hungariae, praeprimis nomine omnium Epi-
scoporum et ecclesiasticorurn supplex de gemlfl fieri praesumo coram Sanctitate Tua, ut
nexum diplomaticum quamprimum clementissime restitutere et nuntium suum ad nos
mittere dignetur.

Ima cum humiljtate signjfico regimen Hungaricum quoque hanc restitutionem
Vehementer exoptare meque ad hoc eius desiderium patefaciendum rogavisse. Huius
mandati hisce satisfacere festino.

Qui in reliquis Pedes Sanctitatis Tuae deosculans me profiteor Sanctitatis Tuae hu-
mifl imumac devotissimum servum et fflium oboedientissimum minimum:

Strigonii, die 10. Octobris 1945.

Joseph. Mindszenty m.p.
Pr. Pr. Hung.‘52 Aeppus‘53 Strigonjen.

2 .

Réma, I946. moircius I4.
Giowmni Bmttism M0m‘2'm' Mindszenty ]0'zsef /ae7'cegp7‘z'7mZ5/aoz

Az AIlan1titk2’1rs:§.g subytitumsa pépa nevében kedVez6en vzilaszol a Magyarorszég és 21 Szentszék k('5z('jtti
diplomeiciai kapcsolatok térgyéban irt levelére, téjékoztatést kér a felmeriiléi nel1ézségekr6l, és felveti

az internuncius kiildésének lehetéiségét.
(ABTL 3.1.9. V—70o/30. 80-81 — cop.)‘54

Copii.
Segretaria de Stato di Sva Santita
No. 110941
Dal Vaticano die 14 Martii 1946.

Eminentissime Seigneur
Augustus Pontifex Iibenter iflas accepit ac legit litteras, quibus renuntiabas iis qui Rem

publicam istud moderantur i11 Votis esse ut inter Apostolicam Sedem et Hungariam
publicae necessitudinis rationes iterum COI1I1€Ct€1‘€I1t1]1‘, atque adeo Apostolicus apud VOS
Nuntius reverteretur.

'5‘ Sic.’
152 Feloldzisa: ‘P7‘i7/zceps l’7/‘z°77zm‘ Hungariae’.
155 ‘A7*c/yiepiscopus’.
'54 Az s.k. eredetir6l késziilt mésolat. —Az Allalnbiztonségi Szolgélatok Téjrténeti Levéltéra a Mjndszenty

Jézsef ellenj 1949-es biintetéeljeireis anyagzibél az eredeti, az ftélethez fel nem hasznfilt nyomozati anyagokat
Visszaszolgéltatta a Prilnési Levéltérnakjelen forrziskéjzlés az ABT'L—be11 Eirzéfi tt mésolat alapjén késziilt. (A le-
Vél magyar forditészit Iésd ABTL 3.1.9. V—70o/30. 79-80; gépelt mzisolat uo. V—700/27. 249.)
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Vix attinet dicere quam huiusmodi votum cum voto consentiat Sumn1i ipsius Ponti-
ficis, cuius in anirno erga Hungaros, tanto discrimine rerurn afflictos, alta insidet benevo-
lentia, quamque Eidem curae sit ut optata res efficiatur.

Sed cum et a te aliunde dubitatio alia deinde sit aliquid irnpedimenti intercidisse ne
propositum peragatur, graturn mihi feceris si, caute explorate causa adjunctisque pensi-
tatis, rne comiter certiorem feceris an ii qui Respublicam Hungaricam adrninistrant in
eadem adhuc perstent sententia, atque fidem simul dare possint mittendum Apostolicum
Nuntium ea libertate iisque praerogationibus fruiturum esse quae Curn suo munere sunt
arte conjuncta.

Quodsi rei faciendae difficultates eo enasci existimentur quod non ornnia Nuntio
Apostolico praecipua jura — quibus annumerandae sunt decani partes — agnosci velint,
Apostolica Sedes, ne ob hanc causam commune utriusque partis propositum ad irritum
cadat, parata est ad Internuntium Apostolicum mittendum.

Si vero tempus huic consilio perficiendo nimis longum visum fuerit, istud si ita
placuerit, n1itti poterit Reverendissimus Dominus Janiarus Verolino, qui negotiorum
Apostolicae istius Nunciaturae curam interae gerat.

Quibus de officiis jam tibi gratum declarans animum, sacram Purpuram maxima
observantia deosculor meque profiteor libentissime

Eminentiae Tuae Rev.mae
humjllmum ac dev.mum Servum verum‘55

J. Bapt. Montini
Subst.I56 [m.p.]

3 .
Esztergom, I946. omgusztus 2.

Mindszenty fézsef /ae7*cegp7'z'mci5 Am‘/am‘ Sc/yoenfeld/aez
Kéri a budapesti amerikai kovet segitségét a Szentszék és Magyarorszzig kozotti diplomaciai kapcsola—

tok helyreallitasaban.
(National Archives and Records Administration, College Park, Maryland, Record Group 84.

Records of the Foreign Service Posts of the Department of State. Hungary, Budapest Legation,
General Records 1946. Box 103. 840.4. Catholic Church — 0Vig.)I57

155 ‘E7m'mwtz'ae Twze R6v67’67’ldi83‘i77Z[l6 /9m7zz'llz'77/mm ac dev0tiYsz'mum Servum vemmz’.
156 70/M7/zizes Baptism Momfivzi mzmzt prapmz, Sulzvtitutus’.
‘57 Mellékletként: Tildy Zoltan angolra forditott levele Mjndszenty Jozsefliez. Budapest, 1945. december

27. Esztergomban a Prirnasi Levéltarban az iktatokonyv jegyzi a 3888/I946. sz. iratot, de a helyen csak (irjegy
talalhato. — A biboros levelének fogalmazvanyat az I948. december 23—2in tartott hazkutataskor lefoglaltak, az a
vizsgalati eljaras anyagat képezte. (ABTL 3.1.9. V—7oo/I5A. 367. Mindszenty kézfrasaval késziilt fogahnazvanv;
V—7oo/27. 250. és V—7oo/32. 27. és 29. A fogalrnazvany gépelt tisztazata, utobbi helyen a levélben jelzett mellék—
lettel, a1ni Tildy Zoltan levelének angol forditasa. Tildy levele magyarul: ABTL 3.1.9. V—7oo/27. 295.)



SZENTSZfiKI—MAGYAR KAPCSOLATOK A KoALfCIé EVEIBEN 413

Nr. 3888/1946.

Your Excellency!
The former prime ministers Nlssrs. Béla Miklés and Zoltan Tildy have given

obligatory promise to undersigned concerning the return of the Vatican diplomacy to
Hungary.

I enclose the in chronological order subsequent one with the request to kindly help the
case to its realization.

This case of vital importance could not be realized till now, on account of either the
Hungarian Government not having presented it to the Allied Control Comission, or, if it
did present it, the 1atter’s president did not submit the said case.

May I beg Your Excellency to accept the expression of my sincere esteem,

Esztergom, August 2nd, 1946.

[mp]
Joseph Mindszenty

Cardinal, Prince Primate,
Archbishop of EsztergomI58

1 enclosure.

Prime Minister Nr: 12.264/I945. Copy. Buclupest, 27th Decemher; 1945.

Your Eminence.’ In unswer toyour esteemed letter ofthe Ijth inst. may I express my thunlesfor
l/our Eminence huving introduced negociutionsl” in the Wzticun regurding the resuming of
dzplonuttic relutions dnd especially, that the Wticun gladly received Your Eminence’s notfiicution.
The Hu@uriun Government remembers theperson ofurchhishop Angelo Rottu withgrutitude uml
reverence und when in thefuture the Consistory will thus decide, the Hungctriun Government will
gludly receive him its upostolic nonce, when he will uguin, us in the pctst und everywhere, fill the role
cznd plczce in the dzplomutic corps ofBudupest. The initiutive concerning the resuming ofdzplonuttic
relutions ut the Allied Control Commission is ulrecldy in progress. Muy I heg Your Eminence to
uccept the expression ofmy sincere esteem, Zoltcin Tildyprime minister

His Eminencefoseph M i n d s z e n ty Prince Primute, urchhishop.

158 Az alairas alatt a level bal also sarkaban lcézirassal: ,,Action tu/zen — Desputch I829 to Dept CC to Puris — 8/Io/46”
(azaz: ,,intézkedés tortént — I829—es siirgony a miiiisztériunmak, masolatot kap Parizs”) — t0V2fi)ba egy olvasha—
tatlan alairas.

159 Helyesen: ‘negotiutions’.
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4.
Réma, I947. évz jzlmus /96 I5.

T0’t/9 Laiszléjelentése r0’7mzz' /eiildetésénil
Részletekbe menéen beszémol 1947. m2ijus—j1'1niusi Vatikani diplomaciai missziéjarél

(MOL XIX—]-1-j, Vatil<2'1n—IV—14-258/pol.-1947 [1. doboz] — orig.)

Jelentés
1947. m2ijus—j1’1nius havi rémai kikiildetésetrirfil

Mindenekelfitt szfikségesnek tartom a k6Vetkez6kre felhivni a figyelmet. A Vatikzin és az egyes
allamok Viszonya lényegesen kiiliinbézik attél, ahogy a két allam Viszonya egyébként alakulni lat-
szott. Ezt a kériilményt figyelmen kfviil hagyni sohasem szabad, kiilénben 21 helyzet megitélése, a
célok kitfizése hibaisan tijrténik. A Vatikén és egyes orszégok viszonyziban politikai—hata1mi és gaz-
dasagi kérdések, amelyek mas éllamok egymas kézétti Viszonyat eIs6s0rban meghateirozzak, Vagy
egyaltalan semmi, vagy egészen alarendelt jelentéségfi’, csekély szerepet jatszanak. Ellenben a Vati-
kén, a katholikus egyhaz szervezetének és mfikédésének legffibb irényitéja, politikajaban a
katholikus egyhaz szabad nfiikédésével, vallott és vallalt feladatai 111egva1ésithatés2i11ak biztositaisai—
Val foglalkozik, minden rendelkezésre allé eszkézzel Valé tamogatésara téirekszik. Jogi, ffileg a
katholikus egyhaz altal tanitasszerfien hirdetett természetjogi és erkijlcsi elvek, azok alkalmazasa és
gyakorlésuknak a nemzetek életében Valé biztositzisa képezik e1s6s0rban a Vatikén politikéjénak
céljait, ezek hatzirozzék meg elsfisorban a Vatikén és az egyes éllamok viszonyénak ilyen vagy olyan
alakulésat is.

De lényeges kiilijnbség és sajatos mozzanat az is, hogy amig a Vatikan a nemzetkijzi jog ismérvei
szerint megallapitott sajat allamteriilettel telje-sen jelentéktelen mértékkel rendelkezik, allamp01ga-
rainak szzimzit tekintve pedig Valéban a Vilég legkisebb zillama, mégis :12 6t Vilégrészben mindeniitt
nemcsak kézvetlen érdekeltséggel bir a katholikus Vallas elteijedése révén, hanem a katholikus
egyhéz jél szervezettsége, hivéinek ziltaleiban fegyelmezett magatartasa és az egyhézi intézményel<-
hez Valé, napjainkban kétségkiviil emelkedé’ ragaszkodasa révén a Vatikan minden orszagban leg-
alébbis a katholikusok arzinyszzimzinak megfe1el6 befolyassal bir.

Csupén utalok reai, hogy a XX. szeizad vfléghéborfijzinak szenvedései és egyéb nlegrazkédtatzisai
az emberek széles rétegeit tették fogékonnyzi a Vallasos életben a témegek szzimara 1egérthet()’bben
kifejezett transcendentalizmus irzint, ez magyarazza meg a kiilénbézé’ egyhazak, s els6sorban a
katholikus egyhéz fellendiilését az utolsé évtizedekben, szemben a XIX. szzizad Vallasi k6z6Inb6s—
ségével. Azt pedig, hogy a leginkeibb kéjzponti szervezettel és egységes Vezetéssel biré katholikus
egyhéz és igy a Vatikan szsimzira politikai tekintetben, a nemzetkézi érintkezés szempontjabél is
mit jelentenek a kézlekedés, a hirkéjzlés, a propaganda modern eszkézei, ame1yekke1b6ségesen 6:1 is,
felesleges bizonyitani.

A Vatikzin ilyen formén minden éllam szzimzira jelentfiséggel bir és kiilijnéisen Vil2ig—p0litikai
fesziiltségek idején a nemzetkijzi politika egyik gécpontja is. Ez magyarzizza meg, hogy a Vati-
kannal olyan allamok is kapcsolatot keresnek és tartanak fenn, amelyek kis Vagy épen elenyész6-
en csekély szamfi katholikus alattvaléval rendelkeznek, pé1daulFinnorszag. Fel kell hivnom itt a
figyelmet arm is, hogy a Vatikzinnak egyes zillamokba kiildijtt képVise16i nem minden esetben
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birnak azonos jogkéirrel. Azokban az allamokban, amelyekkel a Vatikan diplomaciai kapcsolatot
tart fenn, a Vatikén képviselfii a nunciusok (nagykévetek), internunciusok (kévetek) és az id6n—
ként (Sket helyettesitfi iigyvivélz egyrészt a kiilallamok kévetei szamara szokasos a nemzetkbzi
tételes jogban és szokasjogban megallapitott tevékenységet folytatjak. De ezen kiviil a papai nun-
ciusok, illet(’)’leg internunciusok hivatali miikéidésiik teriiletén lévé’ katholikus egyhaz, féleg a
papsag életének, mfikédésének iranyitzisaval, ellen6rzéséVel is foglalkoznak. Ezen mfikédésflket
elvileg és altalanossagban az 1918. évben kiadott fij kanonjogi kédex szabzilyozza. Ilyen médon te-
hat a Vatikan politikai képviselfiinek egyidejfileg nagy és jelent6ségteljes beavatkozasi joguk és
lehetfiségiik Van mfi kédésiteriiletiik katholikus egyhézi életének kézvetlen iranyitasara és befo-
lyasolasara is.

Azokba az allamokba, amelyek nagyobb szanni katholikus h1'V6vel birnak, de a Vatikzinnal l<0lCs6—
I105 djplomaciai kapcsolatban njncsenek, a Vatikan fin. apostoli delegatusokat kfild, akik diplomaciai
jelleggel nem birnak, és mfi kédés fi kaz illet6 teriilet katholikus egyhazi életének iranyitasara és ellen-
6rzésére szoritkozik. Nem lehet figyelmen kiviil hagyni, mert igen jellemz6 a Vatik-an sokrétfi és
sokféle szinezetet mutaté kapcsolataira, hogy amig Anglia 1915 éta kéjvetet kijld a Vatikainhoz, addjg
a papa, nyilvan a politikai szempontbél jelent6s angol protestans l<0r0k hagyomanyszerfi antipa-
pizmusara Valé tekintettel, csupan apostoli delegatust kijld Londonba. Az észak-amerikai Egyesiilt
Allamok elnékei I940. februar éta az elnék személyét képviselfi nagykévetet kiildenek a Vatik2in—
hoz, Viszont a papat az Egyesiilt Allamokban is, ahol a protestansok egy része elvi okokbél ellenzi ezt
a kapcsolatot, csak djplomaciai jelleg nélkiil valé apostoli delegatus képviseli.

Viszont Finnorszag, amely 1943. jfinius éta tart kévetet a Vatikannal, olyan kis szamfi, kb.
2000 rémai katholikus Vallasfl lakossal bir (akik egy holland szarmazasfi cimzetes érsek, mint apos-
toli Vikarius kormanyzasa alatt allnak), hogy ide a papa apostoli delegzitust sem kiild, hanem a finn-
orszagi katholjkus egyhaz, mint missziés teriilet: a Hit:te1jesztési Kongregacié (S. Congregazione
,,de Propaganda Fide”) ellen0’rzése alatt all.

Ezeket el6re kellett bocsatanom a tovzibbiak Vilagosabb érthet6sége es kiértékelése Végett.

Rémaba majus elsején érkeztem meg. Kiildetésem céljat az a két leVe’l hatarozta meg, amelyet
Nagy Ferenc akkori minisztereln0k‘6" Ortutay Gyula Vall2is— és kijzoktatzisiigyi miniszterhez, ille-
t6leg Ortutay miniszter Ur hozzam intézett.

E levelek szé szerint igy hangzanak:
I. Nagy Ferenc levele Ortutay Gyulahoz:
Mtisolmf. Miniszterelnbk. Budapest, I947. évi

telmz?’ 0’/mja, bogy 512:0/e 6lZ egy/ycizpolzti/eat’ /eém’ése/6, czmelye/e JZZ ut0’l7/92° ido”/Jen felme7*iilte/€361 Ive’/eés ziton és dz
egész; mag)/(W neivet 77zeg7zyzg7fat6 médon 7'e71a'eztessene/e, ezért b'7'b'mmel lzitmi, /90 (Z /emf/901276215 eg)//ycizat illeté’
/eérdése/€fel6'l él Szent Szé/e flzegbizotifjkival 61 legr(°)'videbl9 221674 laelzil tcirgydltiso/e indulmina/e meg, /yogy 6Z6/8
eredménye/eéppen megpillzzpodcisjbjjén létre. A7m'a'6'7/L megzillapz’mnz' /ez'wim77z, bog)! ezen /ee’7”de3‘e/e megoldésém/e

16° Nagy Ferenc miniszterelnél; 1947. jtinius 1—jén Svajcban lemondott, a Rémziba lcfildétt Téth Laszlé Vi-
szont folytatta eredeti megbfzatzisa szerinti munkajat.

'6‘ Itt kiilénésen a fakultativ hitoktatas kérdésérél Van szé, amelyT6l a koaliciés partok I947. marcius
6—an allapodtak meg. A javaslat az egyhazak kézés és nem V-art erejfi ellenallasaba iitkéizétt.
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el67eészz’tése f67eém‘ 1Wz'm'szte7” Ur illete’/eességé/aez mrtozfl e, egyzitml /ei)Zi)'l/yetem, /aogy (1 magy/tr /eorm/my
(')'7f(')'mmel ltitjcz, lid at Szem‘ Szé/e/eel W16 tdrgyalésok eZ67eészitésével iwimkzter U7/" dr. Tét/J Laiszlé egyetemi I561-
mir amt, ll szegedi egyetem re/etowit laizzzz meg. Nagy Fe7'em' 5./e. D7”. Ortumy Gyulcz /€ultusz7m'mls‘z;te1' $27/'-
mz/e Budapest.

H. dr. Ortutay Gyula levele Téth Lziszléhozz
A/[@czr Wllcis- és K020/etatdsiigyi Minzkzter. Budapest, 1947. a’prz'lz's 16. Re/(tor Ur.’ Eredetzl/yen cscztolom

Nagy Ferenc Mz'm'szteVelnb7e Umoik /aozzcim intézett levelét. Az oz/71751 foglaltzl/e dlczpjcin felkérem és megI7z’—
zom Re/etor Umt, bogy d legrrividebb id6’n laelzlil umzzé/e Rémai/ad oz Mz°nz3‘zte7*eZnb7e I/Jr Zevelében /e()°7*7Zlz’7*t
megbeszélések és tairgyclloisok kfolytcztzisa ce’ljoil70’l. — A mozgozm 7'ész;é7'6’Z is ny07mzte'/eospm /mngszilyozom,
meimyire /eivcimtos dfz'tgg6'ben lévé’ egy/uizpolitzhzi /eérdése/me/e szlllrgél“ és /eézmegnyugwist /eelté’ megoldciscz. —
Amz'd6’n Re/em‘ Umt 11 Szentszékkelfolymmndé ttiigyaléiso/aka! meglaizom és czzo/em ajelen levele7m7¢elfi3l/yol-
mlmazom, egyzltmlfel/eérem: tcivggyalzisdzm/e meneté7'6’Z és e7*edményez'r0”l dlkalflzas médon tajékoztasson, /aogy
oz Magyar /eormzinymz/e éll/€6l[7716l[€g:’)/67’! zzzo/em vomt/eozéom ziZlcistfi)gZozlm', z'[Zet6’Zeg zzzo/eat (')77'c')'77z77ze[ md0mci—
sul Z261/ml’ és mege7r6’sz’tem°. Fog/ldjzl Re/etor U7‘ 63‘zim‘e tiszteletem nyzlvzinitziszit O1/‘tutczy Gyulzz 5.16. Melléklet.
— — — T67,‘/7 Lcivzlé d1/: egyetemi re/et07* z/Zmzz/e, Szeged.

A két levelet térg'yal:isain1 sorén eredetiben is bemutattam, a magyar kiiliigynijnisztérium éltal
készitett hiteles forditésukat pedig it is adtam.

A Vatikéni Allamtitkzirsziggal V2116 kapcsolat felvételét két Iiton kezdtem meg. Egyrészt Kertész
IStViiDI62 kévet fir fitjén, aki beszélt kiildetésem céljzirél az Olasz Kéztzirsaség mellett m1'1’k6d6 pépai
nunciussal, aki az 1929. évi lateraini egyezmény értelmében az olasz zillamnzil akkreditélt dipl0méci—
ai testfilet doyenje is. Borgongini Duca‘63 nuncius — kéizlése szerint — az
nyomban toveibbitotta is a Vatikzini Allamtitkeirseighoz. Mzisrészt a Szent Peter-bazilika Inagyar
gyéntatéjénak, a politikai tekintetben is jél tzijékozott és helyes ftéletfi Monay Ferenc‘64 minorita
szerzetesnek [21] segitségét kértem, hogy téjékoztassa az Allamtitkzirség illetékes tényezfiit kjk1'ilde—
tésemr6l és személyemrél. Ezt azért tartottam sziikségesnek, mert tudom, hogy a Vatil<:i11 el6zetes
informziciék beszerzése nélkiil meg nem kbtelezé’ forméjfi beszélgetésekbe sem szivesen bocsaitk0-
zik politikai természetfi’ kérdésekrél. A téjbb mint két évtized éta Rémziban tartézkodé Monay p2i-
ter, akit én régéta ismerek, jél oldotta meg bevezetésemet :1 pzipai zillamtitkzirségra, ahol a magyar
iigyekkel Rotta Angelo cimzetes érsek, nuncius és Verolino Gennaro nunciatfirai tanzicsos fogla1—
koznak, akik 1945 aipriliséig a budapesti nunciatfirén mfikédtek és Magyarorszégot 1945. januziri
fegyversziineti egyezmény értelmében hagytzik el. Kiilénben mindkett6j1'iket mér régebbi idé’ éta
személyesen ismertem. A kéivetkezfikben zillandé tzirgyalépartnerem Verolino tanécsos Volt, akivel
ittlétem alatt kb. hfisz beszélgetést folytattam.

162 Kertész Istvén (1904-1986) jogész, térténész. 1938 éta a Kfi l fi gynijriisztériunimunkatérsa. 1946-ban
a magyar kiildijttség f6titk2iraként jelen Volt 21 pzirizsi béketzirgyalzisokon. Nagy Ferenc minisztereh16klem0n—
désa utzin szeptemberben szintén lemondott, és az USA-ba emigrélt.

163 Francesco Borgongini Duca (1884-1954). Kézremfikédétt a Iaterzini szerzfidés eléikészftésében, s an-
nak aléirésa (1929. februzir 11.) utén 6t nevezték ki az e156 Olaszorszégba akkreditzilt apostoli nunciusnak, e tiszt-
sé ét 1 —i Viselte. I —ban XII. Pius biborosszi kreélta.8 953 8 953

‘64 Monay Ferenc (1878-1964) minorita szerzetes, 1918-1925 kéizétt tartomeinyffinijk, 1927—t6l Réméban
magyar gyéntaté. Szémos rendtérténeti, illetve a rémai gyéntatékrél irt munka szerz(’)’je.



SZENTSZ]§KI—MAGYAR KAPCSOLATOK A K0ALfC1é EVEIBEN 417

Kénnyfiszerrel eillapithattam meg, hogy a Vatikénban elég részletesen Vannak informélva a
magyarorszégi helyzetrffl, nem csak egyhézi Vonatkozésaiban, de ailtaléban is. Ellenben t2ijék0z0tt—
ségukon mindjért észreveheté’ Volt, hogy mennyire kziros magyar szempontbél, hogy Magyar0r—
szégnak mér tébb mint két éve nincsen képviselete, nincsen kézvetlen kapcsolata a Vatikainnal.
Egy magyar kikiildétt teirgyilagos teijékoztataiseival sok hamis nézetet oszlathatott Volna el itt 21 mai
magyar helyzetrfil és annak alakulés2irél.I55

Rémziba érkezve tudtarn meg, hogy Luttor Ferenc, aki 1928 éta a vatikéni magyar kévetség kai-
nonjogi tanzicsosa Volt, majd 1944 jfiniusa éta, Apor Gzibor kévet, PerczelTar112'1s kévetségi titkzir
és Aradi Zsolt sajtéeléadé disszideilzisa utén e16bb a Szt(')jay—k0rm2’1ny, majd Szeilasiék 1igyViV6jeként
mfikédétt a Vatikénnél egészen 194.6 elejéig, meir nincsen Rémzib-an, hanem I947. mércius Végén
Argentinaiba utazott, miutén sem az Egyesiilt Allamokba, sem Kanadaiba beutazeisi engedélyt neni
kapott, bér az Egyesiilt Allamokba szélé beutazzisi engedélye érdekében még Spellman bibornok,
new yorki érsek is kézbelépett, de eredlnényteleniil. Luttor rémai szereplésérfil a 1egk1’iI0nb6z6bb
forrésokbél szémtalan hirt hallottam. Még jé barétai, papok is, akik pedig Vilzigiakkal szemben pap-
térsukrél l<edvez6t1en1'il nyilatkozni nemigen szoktak, Luttor magatartaisét, politikai szereplését
teljesen elhibézottnak mondjék. Valéban Luttornak szeiz szézalékosan németbarét, a magyar szé1s()’-
jobboldali mozgalmakkal rokonszenvezé’ egyénisége, amir6l mér a Vilzigheiborlit j6Va1mege16z6en,
G6mb0's Gyulal“ idején is hallani lehetett, a legkevésbé Volt alkalmas arra, hogy megé1“c6, t2irgyila—
gos magyarzizatokkal kisérelje Vatikéni hivatalos és nem hivatalos k0'r0'kbe11 [leirni] 3 mai magyar
helyzet alakulésainak kijriilményeit és nehézségeit. Csak réjviden emlitem meg itt, mintegy e]len—
tétképpen, hogy 212 1944 jfiniuseiban disszidélt magyar k6Vetség‘67 azéta is Rémeiban él6 tagjai,
Apor Gzibor és Percze1Tam2is, minden lehetséges informaiciém és sajzit tapasztalataim szerint is 212
fij magyar helyzet irént a legteljesebb megértéssel és Ioyalitéssal Viseltetnek, itteni, ma természete—
sen csak teirsadalmi szereplésiik sorén, mindent megtesznek azért, hogy az fij Magyarorszzigrél
hangoztatott téves Véleményeket eloszlassék.

Rottzival és Verolinoval folytatott beszélgetéseim elején mzir részletes taijékoztatést adtam nekik a
magyar helyzetrfil. Majd 3 magyar k0rI112iny egyhézpolitikai cselekvését és széndékait egy réivid em-
lékjratban foglaltam éssze, amelyet idemellékelek, s amelynek olasz nyelvfi szijvegét mjnden érdekelt
fffbb vatikzini tényezfihiiz eljuttattam. A megbeszélések természetesen egészen részletesen felijleltek
olyan kérdéseket is, amelyekkel emlékiratomban egy Vagy msis értheté’ okbél nem szélhattam.

AZ egyik ilyen kérdés Mindszenthy [.’]bib0r110k és Viszonya 21 mai magyar korményzathoz.
A katholikus egyhéz szellemének, és a Vatikzin politikai leveg6jének teljes félreértése lett Volna, ha

'65 Angelo Rotta (1872-1965). 1895—ben pappei, 1922—ben érsekké szentelték. 1930 és 1945 k0z0tt pépai nun-
cius Budapesten. el6tte Térékorszégban és a Baikzinon szolgzilt. 1944.—ben a diplomeiciai zsidémeiité’ akciék imi-
nyitéja. — Gennaro Verolino (1906-2005). 1928—ban szentelték pappei. A Szentszék diplomziciai szolgzilatziba
lépett. Kolumbiéban, Olaszorszégban, Magyarorszzigon és Csehszlovzikiaiban szolgzilt. 1951-ben szentelték érsek-
ké, majd szémos harmadik Vilzigbeli, els6s0rban latiI1—amerikai zillamban Volt nuncius. Nlagyarorszégon 1942—tc'fl
1945 aipriliséig teljesitett szolgeilatot a budapesti nunciatfira titlcéraként.

166 Gémbés Gyula (1886-1936) Vezérkari tiszt, fajvédé’ politikus, a jobboldal egyik markzins Vezeté'je,
1932-t6’l haléléig miniszterelnék.

167 iwiutzin a pépai Afl amtitkérség lehetfiséget adott ré, 1944 jfiniuséban Niagyarorszaig szentszéki kbvete,
bziré Apor Gzibor és m1mkat2'1rsai bekéltéztek a Vatikzin teriiletére, és ezzel 21 lépéssel nyiltan megtagadték a
Szt(’)jay—k0rrnfi ny képviseletét.
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én Mindszenthy bibornok fir politikai m3g3t3rt3s:it, akér 3 m3gy3r kormény megbizésébél is bi-
r313t tzirgyévai tettem v01n3. Erre, 3 vatikzini szokaisokat ismerve, csak merev elzérkézés lett V01-
na 3 V313sz. ék egy bfl)0rn01<r61, egy orszég elsé’ f6p3pj2’1r61 még akkor sem ejtenének ma egy
félig-meddig 3 nyilvénosségnak szélé kritikzit, ha 32 i11et6 f6p3p113k egyik Vagy mésik ténykedé-
sével 3 Vatikeinban nem értenek egyet. Ezért 3rr3 ut31t3m szzimtalanszor beszélgetéseim sorzin,
hogy 3 korménynak, 3 politikai pértok V€Z€t611'l€1( sfilyos 3gg0d31In3ik Vannak 3mi3tt, hogy 3 bi-
bornok firnak Magyarorszégon t1’11 is igen j61 tudott népszerfiségét 01y3n01< is ki— és fe1h3szn31—
ni igyekeznek, akik 3 katholicizmust csupén cégériil akarjzik felhasznzilni politikai céljaik
eléréséhez. Ut31t3m 3113 is, hogy sem 3 Vatikénnak, sem 3 katholikus egyhziznak semmiképpen
sem érdeke, hogy egy G6mb6st61Sz:i13sih0z V€Z€t6 szé1s6j0bb01d31i irényzat keriiljén ismét ura-
lomra esetleg éppen 3 jéhiszemfi, V3113s0s katholikus témegek 1<ih3szn312is3V31. Raimutattam en-
nek kapcsén arm is, hogy 3 magyar piispéki kar azon tagjai, 31<i1<1<e1 alkalmam Volt beszélni rémai
utam e16tt, Czapik érsek fir, H3mV3s és Bzinziss piispék ur3k,‘68 minden tekintetben osztjzik ezt 32
3gg0d31m3t és 3 maguk részér61 is elhibeizottnak és szerencsétlennek t3rt3n3k, ha részben
katholikus segitséggel egy G6n1b<'js—fé1e rendszer 1<er1'i1ne isn1ét ur310mr3 Magyarorszzigon. Azt
hiszem, hogy ebben 3 kérdésben sikeriilt teljesen 1<ie1égit6 Vzilaszt kapnom, mert T3rdini‘69 pre-
lzitus, 3ki 3 pzipai Allamtitkzirszig politikai oszteilyzinak, 32 1111. rendkiviili egyhzizi iigyek kongre-
geiciéjénak 3 Vezet6je, mzijus 16-iki megbeszélésiink 31k31m3V31 hangsfilyozottan mondotta,
hogy: — ugye most mér jé 3 Viszony 3 kormziny és 3 bfbornok fir kijzéitt — 3me1y kérdés formzijéba
éltfjztetett nyilatkozat volt 3rr3 vonatkozéan, hogy 3 Vatikén is éhajtja, 3 m3g3 részér61 is e16-
mozditja, hogy 32 emlitett Viszony 3 két tényezé’ kézétt V316b3n I10rm31iZ2i1(3djé1<. Nem ilyen ke-
riilé’ Iiton e's képletes forméban, hanem hateirozottan e’s egyenesen mondotta ugyanakkor
Tardini prelétus, hogy 3 m3gy3r katholikusok ne Vegyenek részt szé1s6séges politikai mozg31—
11131<b311, mint mondotta, ne menjenek se jobbra, se b31r3, hanem 3 kéjzépen m3r3dj31131<. H0223-
tette meg, hogy erre nézve 6 tzijékoztatni is fog. Egyébként 3 1<3tho1i1<us01<n31< 3 p01iti1<3i
kézépen V316 elhelyezkedése m3 31t312in0s jelenség, példziul Olaszorszzigban es Franciaorszégban
is, és nyi1V3n nem 3 V3ti1<:3n tudta és szeindéka né1k1'i1 térténik igy.‘7“

‘68 Czapik Gyula egri érsek, H3mV3s Endre cs3n3di, Béneiss Lziszlé veszprémi piispéik.
169 Domenico Tardini (188&1961) pzipai 3113mtit1<3r, diplomata, bfboros. 1935-1937 1<('5z6tt 32 A113mtit1<3r-

szig sostitutéja, I937—té'1 3 Rendkfvifl iEgyheizi Ugyek Kongregziciéjénak titkzira, m3jd I952—t61 P7/'0seg7'etzm'0 cli
Smto, 1958-t(’)13113111tit1<3r és e Kongregécié prefektusa, 1958-tél biboros.

17° A fr3nci3 kereszténydem01<13t3k
25,9 sz3z31e’1<3t szerezték meg. Az MRP 3 mésodik legnagyobb pair: volt 3 kommunista pért (FKP) mijgétt, 3n1e1y
28,2 szézalékot ért e1. 1947.
1iti1{3i kézépen e1he1yezked6 hzirom
Franciaorszzigot. Az 013sz kereszténydemokratzik (DC) 32 I946. jfinius 2—i alkotmzinyozé gjr(i1ésiV3’13szt3’s0—
kon 35,2 szaizalékot kapott, 3z orszég legnagyobb
méjus 13—ig nemzeti egységkonnényok voltak 3 kereszténydemokrata De Gasperi miniszterelnékségével, azutén De
Gasperi
DC meg tovébb er6s6d6tt, és tbbb évtizeden zit szinte leV31th3t3t13n m3r3dt. E kereszténydemokrata pértoknak 3
politikai centrumban V316 e1he1yezkedése — Téth rektor Véleményével ellentétben —
,,sz3ndék3 szerint” tértént, hanem s01<1<31inka’bb 3 pértok je]1ege’b61 és Vezetéik rezilis helyzetfe]me’rése1)(’)’1 e’s oéljaibél.
Sem 3 fr311ci3 MRP, sem 3z olasz DC nem v3113si 313p0n 3116 I9. szézadi katolikus pért, hanem egy modern keresz—
ténydemokrata témegpairt, amelyeknek nagy ,,3ut0n6mi3j3” Volt 3 Szentszxék es 3 nemzeti egyhfizak fele’.
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Megbeszéléseink sorzin kiterjeszkedtiink a magyar egyhzizpolitika Valamennyi aktuzilis kérdésé—
re. Nagyon jé hataist tett 212 a kézlésem, hogy a magyar kormény valéban és fiszintén akarja 21 diplo-
mziciai kapcsolatok fijrafelvételét, amit azzal is taniisitani kivzint, hogy az 1’1j kéltségvetésbe felvette
a Vatikéni kévetség kéltségeit. A diploméciai kapcsolatok fijrafelvételének kérdésénél, de mzishol is
zillandéan utaltam arra, Magyarorszeig milyen mértékben Van kétve a fegyversziineti egyezmény
ziitai. Részletesen beszéltiink a fakultativ hitoktatés kérdésérfil is. A Vatikzin aillétspontja itt az Volt,
hogy semmi olyan engedményt nem tesz, ami a katholikusok magatartziszit, zillzispontjzit gy6ngite—
né. De nem is tartja Célravezetfinek — azt Tardini prelzitus is mondotta — hogy egy ilyen részletkér—
dés kiemeltessék azon kérdések kiiziil, amelyek Magyarorszzigon az éllam és az egyheiz kézétt
megoldésra Vérnak. Vatikéni eilléspont szerint feltétleniil megoldzisra Vzir még :1 sajtészabadszignak a
katholikusok széméra valé biztositésa. Nagyon zokon veszik, hogy nincsen katholikus napilap.
Azutén a katholikus egyesiiletek kérdése is — Vatikaini felfogzis szerint — megoldzisra Vzir. Z\/lint
mondottzik, a szabadszigjogok térvénybe Vannak ugyan mzir iktatva, de alkalmazzisuk még nem fe-
lel meg a demokrécia kijvetelményeinek. AZ ilyen természetfi’ kérdéseknél rendszerint 212 Volt 3 fe-
leletem, hogy utaltam az fijjaiépiilé’ Magyarorszég politikai és egyéb nehézségeire, mint az elmfilt
rendszer gyészos politikeijénak a logikus kévetkezményeire, tovzibbei arra, hogy a reméltnél sokkal
hosszabbra nyiilt fegyverszfineti aillapotbél is szeimos nehézség taimad.

Részletesen beszéltiink arrél, hogy 21 magyar kormziny mennyire kivzinatosnak tartané, hogy
a Vatikzinnak egy megbizottjéval minél el6bb, teheit még a diploméciai kapcsolatok felvétele e16tt
tairgyalhasson a fiiggé’ kérdések megoldésairél akair egy konkordétum forniéjéban. Az 2il12’1sp0nt—
juk itt az Volt, hogy a magyarorszégi katholikus papség k6réb(’)’l a Vatikein ilyen térgyalésnél
maist, mint a magyar egyhéz fejét, Mindszenthy bibornokot, nem biz meg, nem is bizhat meg.
Kiilféldi papot szivesen elkiildenének most is Magyarorszeigra mzir csak tzijékozédzis Végett is, ha
21 magyar kormziny biztositani tudja az illet6 szaiméra a Szijvetséges Ellenérzé’ Bizottség utazzisi
engedélyét és az i1leté' szabad mozgeiszit. Nem lzitja azonban a Vatikein a fegyverszfinet ideje alatt
lehetségesnek beirmilyen egyezmény megkéitését. Felfogsisuk szerint a nemzetkijzi jog elveinek
megfelelfien a fegyversziinet tartama alatt Magyarorszeig szuvereniteiszinak gyakorlésaiban k0r12i—
tozva van. Nem tud biztositékot nyiijtani arra vonatkozéan, hogy a Vele kéitijtt egyezményeket
Végre tudja—e hajtani. Tehét a Vatikzin Véleménye szerint — ezt Tardini prelétus is kifejtette el6t-
tem — konkrétumokra, egyezmény (konkordeitum, modus Vivendi) megkétésére csak akkor ke-
riilhet sor, ha Magyarorszég szuverenitésa Iijbél csorbitatlanul helyreéll. Egyébként hogy a
Vatikzinban komolyan foglalkoznak a magyar egyhézpolitikai kérdések megoldésénak el6készi—
tésével, onnan tudom, hogy — bizalmas, szavahiheté’ informeiciém szerint — a pzipai A1lamtitkér—
seigon Tardini prelzitus elnéklete alatt egy bizottseigot alakitottak azéta, amely a magyar iigyek
tanulmeinyozéséval foglalkozik, és tagjai soraiban Vannak persze Rotta és Verolino is.

Megbeszéléseim sorén egyes konkrét esetek is megvilzigitzisba keriiltek. Egy a1kalomma1em]i—
tették példéul, hogy egyes magyar lapok éles, olykor sérté’ hangon teimadjék Mindszenthy bib0r—
nokot. Mire én azt feleltem, hogy tudomzisom szerint egyes olasz élclapok nemcsak a papszigot, de
a paipa személyét is élesen témadjaik, pedig Olaszorszzigban a katholikus peirté a relativ tébbség és
idetartozik a miniszterelnéik is. A Pr0h2iszka—sz0b0r 1ed6ntése‘7‘ is természetesen széba keriilt. Itt

'7‘ I947. épriiis 26—én éjjel fiatalok, kézttik F-aludy Gyérgy k6lt6 Kzirolyi Niihéiy kérésére iedéntétték
Prohészka Ottokér (1858-1927) székesfehérveiri megyéspiispék x934.—ben a gréf palotzijénak kertjébein felziflitott



420 BAL-OGH MARGIT

utalt-am egyrészt Prohziszka politikai szereplésére az ellenforradalmat k6Vet6 els6 nemzetgyfflés
idején, mésrészt arra is, hogy a szobor talapzatzin politikai jellegfi relief is Volt, ami kifejezésre juttat—
ta a szobor feléflitzisénak bizonyos politikai motiveiciéjzit is.‘72 Prohészka emléke kiilénben a Vati-
k2’1nba[n] nem tfilségosan rokonszenves, a Vatikzinban elejtett ember az, akinek Valamilyen munkzija,
mint Proheiszkzié is 1911—ben, az egyhaiz éltal tiltott kényvek jegyzékére ker'Lilt.‘73 Elesebben birzilték
Schiitz Antal dogmatikai tankiinyve e136 kétetének a fasiszta kényvek reviziéi sorén tértént beve-
n2isait.‘74 Feleletemben itt egyrészt arra utaltam, hogy a fasiszta kényvek ésszeszedése a fegyVer—
sziineti egyezmény érte1me13en a Szévetséges EHen(’)'rz6 Bizottszighoz tartozik, amelynek ilyenfajta
ténykedésébe a magyar kormzinynak nincsen beavatkozzisi joga. De utaltam Schiitz Antal k6zis—
mert németbarét magatartéséra, tovzibbé arra, hogy 194.4 6szén helyét, majd az orszzig terfiletét is
elhagyta. Nyomtatésban mér néhény év el6tt megjelent énéletrajzénak egyes részletei is céloznak
kiilénben politikai rokonszenvének késébbi alakuléséra.

Kiilénijsen térgyalzisaim elején nehézségeket okozott, hogy nem tudtam irésos bizonyitékzit nyfij-
tani annak, hogy k1'ildetésemr6l a magyar piispéki kar és Mindszenthy bibornok fir is tudomzissal bir
és azt szivesen is lzitjaik. Mmt magénembernek ezt elhitték ugyan nekem, de kétségkivfil jobb lett vol-
na ezt dokumenteilni is. Sajnos kérésem, amit erre Vonatkozéan a k1'ihigy- és kultuszminiszter ural<-
hoz intéztem, nyilvein hibeis formziban érkezett meg, Inert teljesen oda nem i116 Vzilaszt kaptam.

Térgyalzisaim eredményét bizonyitotta 212 a cikk, amely 212 I1 Quotidiano cimfi rémai napilap
194.7. méjus 10—iki széméban jelent meg ,,Santa Sede e Polonia” cimmel. A cikkbfil, amelynek mi-
solatait mellékelem, kitfinik, hogy Vatikéni felfogés szerint — az II Quotidiano az olasz Actio
Catholica hivatalos napilapja és ilyen természetfi cikkeit, kéztudomzis szerint, a pépaiAllamtit1<:ir-
seig sugalmazza — a diplomziciai kapcsolatok Budapest és Vatikén kézétt nem szakadtak meg, csu-
pén sziinetelnek 21 Viszonyok miatt. Nines tehzit akadélya, hogy a diplomziciai képviseletek 1’1}bél
megkezdjék mfikijdésiiket bizonyos garancizik adésa esetén. A cikknek magyar szempontbél ked—
Vez6 Voltét kfilénésen aleihfizza :12 a méd és hang, ahogy utaina a cikk Lengyelorszzig és a Vatikén
kapcsolatainak nehézségeit térgyalja. A cikk je1ent6ségét szzimomra kiilijnben a legbeszédesebben

bronzszobrzit. Pair nap mfi lvaa szobrot restaurzilzisra elszzilfitottzik, évtizedekig ismeretlen helyen tzirolték, mignem
I977—ben elékeriilt. 1984—ben a székesfehérvéri Vasfi tvidékiPlébénia udvaréban éflitottzik fel fijra.

‘72 A talapzat hétsé oldalén a szobor feléflftésakor elhelyeztek egy dombormfivet, amely az Egyesiilt Ke-
resztény Nemzeti Liga inegalapitzisét bréjkftette meg. Az alapfté tagok kézéjtt Prohészka alakja is lzithaté volt.
A F6V2irosi Polgérmesteri Hivatal mzir I94.5 (iszén leszereltette ezt a reliefet.

173 1911 nyarén Prohaiszka hzirom frziszitz AZ intelle/etzMJiz77/ms‘ tzil/yajtaimi cimfi akadémiai székfoglaléjzit, a
]W0de7/'72 /ezztolicizmus cfmfi hitvédehni munkzijzit és az egyhzizi Vagyonkezelés reformjzinak sziikségességét hang-
sfilyozé Tblala be’/eesyéget.’ cfmfi karécsonyi hfrlapi Cikkét modernista szemlélete miatt az flletékes Kongregzicié az
Indexre tette.

174 A1 1945. januér 20-fin, Moszkvaiban niegkététt fegyverszijneti egyezmény I6. pontja értelmében a fo-
lyéiratok, kényvek kiadésa, behozatala és terjesztése Magyarorszzigon csak és kizzirélag a Szévetséges El1en6rz6
Bizottsaig e16zetes engedélyével téirténhetett. Februeir 26-2111 jelent meg az ,,Idez'g/mes Nemzeti K077715272)/530/I945.
AT. E. xzzimzl -remlelete ct fclszlvzm szellemii és szovjetellenes sczjtéte/*me7ee/e meg;ve772mi$z’té$ér6'[”. A rendelet alapjén a
kényvnyomdék, k6nyVkiadé—V2iIla1at0k, k6nyVkeresked6k, kéjnyvtérak Valamint magzinszemélyek birt0ké—
ban lévé’ minden ,,fasiszta, antidemokratilms és szovjetellenes” sajtéterméket — nyelvt6lf1'igget1en1'i1 — meg kel-
lett semmisiteni. E kérbe soroltatott a magyar dognlatika megteremt6jének, Schiitz Antal piarista professzor
munkzija is, habér az emlitett rendelethez tartozé jegyzékben még nem talélhaté.
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Rotta nuncius fir magatartzisa bizonyitotta. A cikk megjelenése napjan épp nala Voltam, mire kezé—
ben az fijsaggal fogadott és gratulalt, hogy ez mar komoly dolog, kikiildetésem sikerét jelenti.

Szerettem Volna a cikkben foglalt konkrétumokat egy hozzzim intézett levél formajaban 1er6g—
zitve megkapni, azzal kiegészitve, hogy a levélben Valamiféle formaban kifejezést adtak Volna an-
nak is, hogy a papa Vagy az Apostoli Szent Szék (a forma még nem alakult ki) jékivansagait fejezné
ki M-agyarorszag fijjaépitésének munkajahoz, amelyben a Inagyar katholikusok is tevékeny részt
Vesznek. Rotta és Verolino hajlandék is voltak egy ilyen levél kiadasara, amely hozzam lett volna
intézve. Ellenben amjkor Tardini prelatussalerr61beszéltem, 6 azt mondotta, nem adhat semmifé—
le levelet, mert ha levelet irna, abban egyes egyhazpolitikai téren mutatkozé bajokra is rea kellene
mutatnia — ezekr61 fentebb mar széltam —, egy ilyen tartalmfi levél pedig ebben a pillanatban in-
kabb artana, mint hasznélna a magyar kormany és a Vatikan Viszonyanak. Elégedjék meg tehat az
fijsag, ifletve szébeli nyilatkozatokkal. Ekkor vetettem fel Tardini prelatus el6tt, amit kiilénben
mar kezdett61 fogva terveztem, hogy magan kihallgatast kérek a papatél, és t6le kérek néhany
meleg, rokonszenvet kifejezéi szét a magyar nép szamara, amit azutan kijzzé is tehetiink. Ezt Tar-
dini is helyeselte és magara Vallalta, hogy a papai féikamarzisnlesteri hivatalt is informalni fogja ki-
hallgatasomrél.

Beszélgetésem Tardini prelatussal majus 16-an délben tértént. Ezen a napon jelentek meg az it-
teni és az ide érkezett svajci lapokban az 6:156 konkrét hirek, hogy Nagy Ferenc Svajcba utazott és
onnan aligha tér Vissza Magyarorszagra a békeszerzéidés ratifikaciéja el6tt.‘75 Ezekre a hfrekre a Va-
tikzinban nyomban felfigyeltek. Tardini prelatus az Iijsagra mutatva, félig tréfasan mondotta ne-
kem, hogyan késsijn 6 egyezményt egy olyan orszaggal, amelynek II1iI1iSZtCI/"€iI1(°5i(€’1‘(’)/I éppen most
olvassa az fijsagban, hogy az ottani politikai helyzet e161 tavozott hirtelen. O (Tardini) nem sokat
ad ugyan az fijsagok hireszteléseire, de hat ez azért mégis gondolkodasra késztet.

Amilyen mértékben szaporodtak az itteni sajtéban a magyar Valsag kiélez6désér6l szélé hirek,
olyan mértékben lassfibbodott az én gyorsan indult és a szakérté’k szerint kedvezfien folyt t2’1rgyala-
saim menete is. A papai kihallgatasra hosszli ideig kellett Varnom, mfg Végre majus 31-én a magyar
kormanyvalsag tetéipontjan, Verolino azt kéizijlte Velem, hogy a f6kamar2is—mesteri hivatal Véle—
ménye szerint a papa most nem fogadhat, mert ez talan nekem is kellemetlen volna. En ezt a néze—
tet nem osztottam, hanem a Valszig napjaiban is folytattam tevékenységemet. S1’1'r1’1’n megjelentem a
papai allamtitkarsagon, ahol mar jé ismer6ssé Iett tisztviselfiket, elsfisorban Verolinot figyeImez-
tettem arra, hogy mind az olasz, mind a kiilféldi lapok nagyobb részének magyarorszagi hirei eny—
hén szélva tfilzottak. Rea mutattam, hogy azok inkabb csak hangulatképek, konkrétumot Vajmi
keveset tartalmaznak és olyan altalanosségban vannak fogalmazva, hogy akar egy dél—amerikai al-
lamrél is szélhatnanak.

Ezekben a napokban azonban a nehéz helyzet dacara sem tartottam helyénvalénak, hogy el-
utazzam Rémabél. Ez tekintve, hogy itteni szerény mfikédésemet kiiléinéisen a kiilféldi sajt6tud6—
siték allandéan figyelemmel kisérték, kétségkiviil tfilzott és kedVez6tlen magyarazatokra adott

175 A Magyar Kézésség néven CH1ff€Sfi 1t, bnmagaban jelentéktelen k6ztarsasag—el1enes ,,('jsszeesk1'iVést” a
baloldal a Kisgazdapart hatalombél Valé kiszoritasara hasznaita fel: eléibb a part f6titkarat tartéztattak le I947.
februar 25—én, majd jfinius I—jén a Svajcban szabadsagat t61t6 Nagy Ferenc miniszterelnbkéit kényszeritették le-
mondasra, aki tébbet mar nem térhetett Vissza Magyarorszagra. (A Dinnyés—k0rm2iny mar egy nappal k0rab—
ban, majus 3x—én megkezdte mfi kédését.)
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Volna alkalmat. I/gy tehét maradtam és folytattam téjékoztaté beszélgetéseimet. Ennek nem is ma-
radt el az eredménye. Montini prelatussal, a pzipai al—2illamtitk:§1rral hosszfi id6n fit nem tudtam ta-
lzilkozni, mert beteg Volt, nem jeirt hivatalba, igy csak névjegyet hagytam n2i1a.]1’1nius 3-én azutzin
értesitést kaptam, hogy nagyon érdeklfidik fe1(’)’lem, kiildetésem utzin és szeretne Velem beszélni.
Jfinius 4—én hosszabban beszéltem vele. Megnyugtatzisomra szolgzilt, hogy csaknem szérél széra
megismételte mindazt, amit Tardini prelzitus meir ehnondott a diplomziciai kapcsolatok felVételé—
r61, az egyezmény lehet6ségér6l, Mindszenthy bibornok fir és a magyar kormziny jé viszonyairél és
a magyar katolikusok kézépen haladé politikai magatartészirél. Fontosnak tartom, hogy ezeket a
pépai éflamtitkérség mésik Vezeté’ f6tisztVisel6jét(’fl is hallottam, igy ennek komolyabb al2'1t2'1masz—
tésa Van. A beszélgetés sorén emlitettem Montininek, hogy rémai kiildetésemet nehezen tudném
befejezettnek tekinteni egy paipai niagénkihallgatsis nélkiil. Kellemes meglepetés volt szémonlra,
hogy 6 véllalta ennek az elintézését. Ezfi ttal sikerrel is jzirt, mert jfmius 7-én este megkaptam a
meghjvét, hogy a pzipa meisnap délben 1/4 1-kor kiilén kihallgatzison fogad. A kiilén kihallgatzis ab-
ban kfilénbézik a magénkihallgatéstél, hogy nem a pépa dolgozészobéjéban, hanem 212 212231 sz0m—
szédos termekben folyik le. A beszélgetés négyszemkézt téjrténjk, de éllva, ami id6tartam2it
természetesen csékkenti. A gyakorlat szerint kiilén kihallgateist olyan személyek kapnak, akiket
nem hivatalos min6ségben fogad 21 pzipa. Kiilijnben elsé’ Voltam az aznapi kihallgatzis sorzin, Viszont
nyilvén az fijseigok kombinéciéinak akarteik elejét Venni azzal, hogy nevemet nem kijzéilték az az-
napi kihallgatzisok névsorziban, ami kiilénben elég gyakori eset.

A pzipa a beszélgetést személyes vonatkozzisokkal kezdte. Tudja, hogy én mzir hosszabb id6t t6]-
tijttem Rémziban évekkel ezel6tt, majd emlitette, hogy emlékszik rezim, mi mzir talélkoztunk. R6-
meiban 21 német régészeti intézetben. (E2 igy is tértént 1927-ben, amikor 21 peipa még berlini nuncius
Volt, és rémai szabadséga idején részt V€tt egy német archeolégus emléktziblzijénak a leleplezésén,
ahol én is ott voltam, mint a Magyar Intézet titkéra és akkor tényleg beszélgettiink.) Majd h0ssza—
san nagy lelkesedéssel beszélt magyarorszégi élményeirél 212 1938. évi budapesti eucharisztikus
kongresszussal kapcs0latban.‘76 Mire azt feleltem, hogy 212 6 személye és akkori szereplése is fe1ejt-
hetetlen szzimunkra, éppen figy, mint :12 a fziradszigos munka, amit a béke érdekében Végzett trénra
lépése éta. Ezutén a pépa egy fordulattal az aktualitzist érintette. Ugy létszik — ,,a1me110 secondo i
giornali” (,,1egal2ibb is az Lijseigok szerint”) mondotta a pzipa — Magyarorszeigon a helyzet most meg-
Veiltozott. Erre én azt feleltem, hogy az lijszigok hirei — meggy6z6désem szerint — nagyon is t111z0t-
tak. Tovébb menni nem tartottam Volna illendfinek, mert a kérdést a pzipa is az Iijséghirekre Valé
kételked6 utaleissal vetette fel. Majd oda konkludzilt, hogy Magyarorszzig helyzete csupein szerves
része 21 nemzetkijzi politika alakulészinak. Ekkor mér, 5-6 perc utzin jénak leittam felvetni a kérést,
hogy a kéztérsaszigi elnijk fir és a magam szerény nevében is kérem, adja éldészit az fijjeiépitésen
annyit féradozé magyar népre. A pzipa megigérte, figyelemmel és szeretettel kiséri a magyar nép
tovébbi sorsénak alakulésait, majd kérésemnek megfe1el6en zildzisét adta. AZ éldést az elffireisoknak
megfelelfi en,térden éllva fogadtam, majd bficsfizéul a pépa egy emlékérmet nyfijtott zit nekem,
amelyet az akkor behivott sz0]g:ilatteV6 kamarzis szémomra mzir készen tartott.

176 1938—ban a 34. Eucharisztikus Kongresszuson Eugenio Pacelli mint pépai legzitus jzirt iVIagyarorsz2i—
gon, 6 lett I939—ben :1 paipa XII. Pius néven. (Kfséretének egyik tagja Volt G. B. Montini, a kés6bbi VI. P211
pépa-)
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A papai kihallgatas utan az Volt a benyomasom, hogy ez bizonyos mértékig azt is kifejezte, hogy
a magyar helyzetet a Vatikanban legalabb is pillanatnyilag nyugvépontra érkezettnek latjak. Ezért
kaptam én papai kiilén kjhallgatast mégis jfmius 8-ikan, amikor majus 31—én éppen a magyar politi-
kai helyzetre Valé tekjntettel, rnég elutasité Valaszt kaptam. A papai kihallgatas utan sziikségesnek
tartottam még, hogy a Vatikannal akkreditalt hirlapi tudésiték kbziil azoknak, akik a magyar
iigyekke1b6Vebben és allandéan foglalkoznak, a magyar helyzetr6l egy baratsagos Vacsora kereté—
ben tajékoztatast adjak. Ez alkalommal is nagy segitségemre volt Péterffy Gede0n'77 a rémai ma-
gyar papi kollegiurn V€Z€t6j€, — aki a Magyar Kurir részérfil mint tudésité akkreditalva Van a
Vatikani sajtéirodanal. Péterffy szerkeszti a Magyar Kurir rémai kiadasat, amelynek hireit rend-
szerint teljesen atveszi az Osservatore Romano. Ugyancsak Péterffy latja el a Vatikani radié ma-
gyar hfrszolgalatat is. Péterffy mind a sajté, mind a radié terén arra térekszik, hogy targyilagos
képet adjon Magyarorszagrél és a magyar katholicizmus he1yzetér61. Ez természetesen magaval
hozza, hogy nern adhat mindig csak kedvezé’ képét. Ez talan meglepetést kelthet néha otthon, de
az itteni helyzetben és légkérben tényleg Péterffy mfikédése igérhet eredményeket a rnagyar k0r—
manypolitika szempontjabél is.

Rémai tartézkodasom alatt mindenkivel, akjnek személyét magyar szempontbél fontosnak tar-
tottam, igyekeztem kapcsolatot teremteni. Ezek kéziil csak Conte della Torre-t emelem itt még ki,
aki az Osservatore Romano f6szerkeszt()”]e és katolikus részt6l az Olasz antifasizmus egyik Vezéralakja.
ét régéta ismerem, téibbszér jart Magyarorszagon, amikor 6:11 is kisértern (it. Most itt Rémaban s0k—
szor voltunk egyiitt és t6le mindig értékes tamogatast kaptam. Talan ezzel is ijsszefiigg bizonyos
mértékben, hogy a rémai magyar kévetség iigyvivéjének megjegyzése szerint a mostani magyar Val-
sag alkalmaval az Osservatore Romano Volt az egyetlen rémai lap - Togliatti és Nenni 1apjaitI78 nem
szamitva, - amely a magyar Vzilsaggal kapcsolatban megmaradt pusztan a hir kbzlésénél.

Mécsy Imre‘79 magyar jezsuita révén kerijltem kapcsolatba Leiber‘8° jezsuita paterrel, aki a papa
mellett a magantitkari teendéket latja el és kiiléjnéisen a kézép-eurépai 1'igyel<kelf0gla]l<0zik. Vele
is hosszfi megbeszélésem Volt és nala szinte fe1t1’1’116en nagy megértésre talaltam a magyar Visz0-
nyokkal kapcsolatban. igéretet kaptam t6le, hogy a t61em hallottakrél beszarnol a papanak, ami-
ben - ismerve a Vatikan 1<it1'ir16 hirszerzé’ készségét - nincs is okorn kételkedni.

Anélkiil, hogy megbeszéléseimet tovabb részletezném, fontosnak tartom megallapitani, hogy
Magyarorszag irant mindenhol kezdve a pzipan, a Iegceljesebb megértésre és a Iegbaratfljb érzelmekre
talaltam. Mindenki a legteljesebb részvét hangjzin beszél Magyarorszzig haborfis szenvedéseiréil, Vi-
szont ijrémmel halljak a magyar fijjaépités eredményes munkajat. A baratsag és a rokonszenv Ma-

'77 Péterffy Gedeon (1912-1993) rémai katoljkus pap, 1947—t61 Rémaban a Papai Magyar Intézet igazgatéja.
178 Pietro Nermi és Palmiro Togljatti a két nagy Olasz baloldali part ,,t6rténelmi” Vezetéi. Nenni az Olasz

Szocialista Part Vezet6je, az Alkotmanyozé Gyfilés képviseléije, és a part kézponti napilapjanak, az Awmti/—nak a
f6szerkeszt6je. Togliatti az Olasz Kommunista Part Vezeté” , a Rim.s‘cim—nak, a part politikai-lculturalis f0ly6-
iratanak az alapité f6szerkeszt6je, s szintén képviselé az Alkotmanyozé Gyffl ésben.

179 Mécsy Imre (1907-1980) jezsuita szerzetes, 1944 februarjatél 1947 derekaig Rémaban a Gergely Egye-
tern teolégiai karan tanar, ezutan a szegedi teolégiai ffiiskolan szentirastudomanyt tanitott. Egy év mfllva
Czapik Gyula egri érsek kfildétteként Rémaba latogatott, amikor azonban Visszatért, az allamVéde1mihatésa-
gok Ietartéztattak és internaltak.

'80 P. Robert Leiber (1887-1967) német jezsuita szerzetes, 1924-1958 kézéjtt Eugenio Pacelli (1939—t6l XII.
Pius papa) szernélyi titkara.
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gyarorszég irzint meg Van tehét a Vatikeinban és a Vatikénhoz kézel 21116 kiiréikben is. Viszont ennek
reaink nézve kedvezfi gyakorlati eredményei er6sen fiiggnek a nen1zetl<0zi helyzet alakulziszitél is.

Fontosnak tartottam, hogy a Rémzfban tartézkodé magyar papsziggal érintkezésbe lépjek, mert
hiszen a Vatikain inf0rm2'1ci6inal< egy részét mégis Csak t6hik kapja. Azt hiszem, ez a hosszfi és f2'1rad-
seigos munkzim nem Volt hiébavalé, mert minduntalan tapasztaltam egyben-maisban 21 t2’1m0gat2’1su-
kat.
murikaijait, aki a magyar ellenéllési mozgalomban olyan értékes részt Vzillalt és jelenleg az egyik itteni

1182 ferences rendi generzilis asszisztens, aki h0ssz1’1pzipai egyetem jogprofesszora. Azutén Schrotty P51
rémai tevékenységre tekint Vissza, jézan és kériiltekinté’ egyéniség, Mécsy Imre pedig, az egyik peipai
egyetem theologiai tanéra, tapasztakisom szerint azzal is értékes felvilégosité munk-(it Végez, hogy
kalandos kivéndorlési tervek helyett hazatérésre készteti az itt hzinyédé Vet6d6 magyarokat.

A magyar kévetség tagjainak segit6 muilkzijélt nem hagyhatom szé nélkiil. Els6s0rba11 Kertész
Istvein kévet fir pziratlan készségérfil, az ezekben 21 kérdésekben is tapasztalt nagy tudészirél kell itt e1n]i’-
tést tennem, amelyekkel munkém Végzését olyan nagy mértékben el6m0zdi’t0tta. Kertész személye
rijvid id6nbeliil legteljesebb bizalomra talélt 21 Vatikzinhoz kézeléllé magyar kolonia kéjrében is. Hasonlé
megértésre és téinogataisra taléltam Kertész kéjvet fir szabadségra menetele utzin Ptidéir Lziszlé k0Vetsé-
gi tanzicsos, iigyvivé’ Lirnél, Valamint Forbeith Guido és Eszterhzizy Andor kévetségi titkzir urakneil is.
I/résbeli teendéim Végzésénél pedig, még Gyéingyési miniszter 111 éhajénak megfelel6en Forbzithné
Benedek Klzira Volt kiiliigyi tisztVisel6 segitett hziléra k(')'teleZ6 szivességgel és készséggel.

Jelentésem ésszefoglalésa, Valamint itt szerzett tapasztalataim révén legyen szabad kieme1-
nem 21 k0Vetkez6ket.

A rendszeres diploméciai kapcsolatok felvétele és ezzel kapcsolatban konkordétuin, modus
vivendi - tairgyalésok meginditésa Magyarorszzig szuverenitésénak teljes helyreéflitziszitél fiigg. Ad-
dig is kfvénatos Volna, ha Magyarorszeig kb. az én mostani missiomhoz hasonléan Valami féle nem hi-
Vatalos kapcsolatot tartana fenn a Vatikainnal legalébb is 21 kéjlcsénés informziciék kicserélése végett.

Magyarorszzig jelenlegi nemzetkéizi helyzetében szzimolni kell azzal is, hogy, ha egy emig-
rzins magyar kormény alakul, 212 21 Vatikén felé nyomban kapcsolatot keres és annak r0k011—
szenvére hivatkozva prébeil hatni a magyar katholikus tijmegekre. Ismerve a Vatikén évatos,
h0ssz1'1 lejératokra dolgozé politikéjzit, nem lzitszik Valészinfinek, hogy a Vatikzin elsfinek is-
merné Ci ezt az emigrzins magyar korményt. De egyik Vagy mésik nagyhatalom elismerése,
vagy 0ste11tatiV‘83 taimogatzisa utén a Vatikén részérfil is téirténhet valamilyen zillésfoglalzis. J6 len-
ne tehét, ha 21 niagyar kormény ebbe 21 nehéz helyzetben tartézkodnék minden olyan té11yt6l, ame-
lyet 21 magyar mozgalmak politikai témogateisra nem taléhiak. Természetes, hogy ebben 21 kényes

‘S’ Magyary Gyula (1901-1988) rémai katolikus pap, a fiiozéfia, a teoiégia, :1 poiitikai tudoményok, az
egyhéz- és kénonjog doktora. 1929-t6l Bécsben, 1940-t6lR6ma’1ban élt, ekkor kapta a peipai titkos kamarzisi ci-
met is. 1943—ban 21 pépai egyetem, a mai Pantgfczkz Universitoi U7"I2pl7zz'olmz egyhzizjog professzorzivzi, kés0'bb a jogi
kar dékénjévé nevezték ki.

182 Schrotty P211 (1886-1960) ferences szerzetes, 1940-1946 kézétt tartomzinyfénék, kézben 1943—ban,
mivel 21 kapcsolat Rémeival 21 héboni miatt mind nehezebb lett, a magyar rendtartoményok élére rendkiviili
deiegzitusnak (delegazmsge72e7/zzlis extm07«'dz'72cz7/'izts) nevezték ki széles kéirfi felhatalrnazzisokkai. Ezt a tisztét ha-
léléig Viselte.

183 Ostenmtiv (ném.): kihivé, tiintetfi.
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kérdebben is sziikség Van a kormény és magyar katholikus piispéki kar, kiemelve itt, 21 bfbornok
urat — egyetértésére, Inert hiszen a Vatikénnzil sikert a magyar k0rn1:§1ny ebben az esetben is csak
a piispiiki kar taimogataiséval remélhet.

Réma, I947. évi jfmius hé 15-én
[mp]

Téth Lziszlé
egyetemi nyr. tanér.

Melléklet

A magyar kéztérsaszig korménya az ideiglenes nemzeti kormzinynak I944 decemberében Debre—
Cenben tértént Inegalakulésa éta slilyt helyezett arra, hogy a Vallzis szabad gyakorlatzinak tijkéletes
biztositzisén t1’1]n1en6en az Allam és az Egyhéz, elsésorban a Niagyarorszaig népességének mintegy
kétharrriadét alkoté katholikus egyhéz kézétt a viszony j6 legyen. A magyar kormziny ezt a sz2’1ndé-
kzit a hziborfis Viszonyok, majd a haiborfi uteini nehézségek daceira is keresztiilvitte. A nagybirt0krend-
szert megsziintetéi féldreform ugyan nem hagyta érintetlenijl az egyheizi nagybirtokokat, de a
javadalmasok mindeniitt részesfiltek a tijrvény szerint meghagyhaté legrnagasabb féildbirtokban,
azok a plébzinizik
sok esetben féldbirtokjuttatzisban is részcsiiltek. Azonfeliil amint a magénféldbirtokosok elvett f6ld-
jeikért eddig kérpétlzisban nem részesiiltek, az egyhzizi javadalmasok, rangjuknak megfe1e16en az zil-
lam részérfil fizetésben részesiilnek. AZ egyhéz éltal fenntartott iskolzik ma is zavartalanul folytatjzik
n11'1'k6dés1'iket. AZ egyhzizi adéknak :12 a beszedési rendszere, amely a mfi ltbanis érvényben Volt, va-
gyis, hogy az egyhézi adék-at az ziilami kézegek az eillami adékkal egyiitt, mint az éllatni egyenes adék
meghateirozott szézalékét hajtjék be, ma is érvényben van.‘84 S6t a legutébb is, amikor az eillami ad6-
zési rendszer zitaiakitésa folytén az egyenes adék éisszege tijbbszéirésre emelkedett, a magyar k0rII1ény
ennek daczira is érvényben hagyta az egyhézi adéknak az éllami egyenes adékhoz valé szzizalékos Vi-
szonyeit, ami gyakorlatban egyheiz javzit szolgélé adéjévedelem emelését jelentette. A magyar Kor-
mény szeindéka ezt a megért6 jé Viszonyt az Allam és 21 Katholikus Egyhaiz kijzétt a j6V(’)’ben is
fenntartani, s6t mélyiteni. A szijvetséges és tzirsult hatalmak éltal a fegyversziineti egyezmény VégTe—
hajtzisét i11téz6 szijvetségkijzi e1len6rz6 bizottszig, Valamint a Magyarorszég megszzifl zisétegyediil vég—
rehajté Szovjet Hadsereg a magyar kormainy ezen téjrekvéseit eillandéan témogatték és tzimogatjék.

A szévetséges és tzirsult hatalmak és Magyarorszég kéjzétt Moszkvziban I945. januzir 20-£111
megkététt fegyverszijneti szerz()’dés ideje alatt Magyarorszzig nincsen éllami szuvereniteiszinak tel-
jes birtokéban, igy a fegyversziineti szerzfidés kifejezetten meghatzirozza, hogy Magyarorszég és a
kiilaillamok kézétt fenneillott diploméciai kapcsolatok megszfi rmek,illetve fijabb kapcsolatok csakis
a Szévetségkézi E]len6rz6 Bizottség engedélyével teremthet6k a fegyversziineti tartam aiatt.‘85

184 AZ egyhézi iskolzikat 1948. jlinius I6—fin eillamositottzik. AZ egyhézi adék kéizadék médjeira t61‘tén6 be-
hajtését 1947 Végén megsziintették.

185 A fegyversziineti egyezményt az 194.5. évi V. térvény cikkelyezte be. Tételesen egyik pontja sem sza-
bzilyozza Magyarorszég és a kiiléflamok kézétti diplomziciai kapcsoiatokat. A gyakorlat azonban Vaiéban 21 for-
rzisban kézijltekkel megegyezé’ Volt.
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Ezen rendelkezés kévetkeztében hagyta 61 Angelo Rotta cimzetes érsek, apostoli nuncius fir a
nunciatfira személyzetével egyiitt 1945 épriliséban Magyarorszaigot. A magyar kormény sohasem
gondolt arra, hogy ez a diploméciai kapcsolatok teljes megsziintetését jelenti Magyarorszzig és a
Szentszék kézétt. A nemzetgyfflésen és a kézvéleményben elhangzott nyilatkozatokon kiviil
két miniszterelnéki nyilatkozat is elhangzott a magyar nemzetgyfilésen olyan értelemben,
hogy a magyar kormény kifejezetten kiveinja a Szentszékkel V316 diplomziciai kapcsoiatok fel-
vételét. Ezen széndékét a kormény tulajdonképpen meg is Valésitotta akkor, amid6n a nem-
zetgyfilés ziltal mair meg is szavazott és t6rVényer6re Iépett I947. augusztus elsejével kezd()'d6
zillami kéltségvetésbe a Szentszék mellett miikédé’ magyar kévetség kijltségeit be is zillitotta.
AZ 194.7. februér I0—én Périzsban aleiirt magyar békeszerzfidés érvénybelépése (ratifikéciéja)
utén Magyarorszég részérffl semmi akadélya sem lesz annak, hogy 21 normzilis diplomaiciai kap-
csolatok Magyarorszzig és a Szentszék kézétt 1’1]b61fe1Vétessenek.

Kétségtelen, hogy a fegyversziinetnek mair csaknem két és fél esztendeje alatt, amely egybeesik 21
héborfi éltal olyan mélyre sfijtott Magyarorszégnak politikai, gazdaseigi, tzirsadalmi és szellemi 1ijj2i—
épitésével is, éllandéan merijltek és meriilnek fel olyan kérdések, — ilyen példziul 21 fakultativ hit0kta—
tzisnak minap felmeriilt kérdése is, — amelyek megoldziszinél kivainatosak Volnzinak a katholikus
egyhziz 1egf6bb tekintélyének, az Apostoli Szentszéknek megbizottjzival Valé kéjzvetlen térgyaleisok is.
De egyes aktuélis kérdésekben ttilmenéien is a magyar kormzinynak 212 212 elgondolzisa és szeindéka,
hogy az elmfilt rendszer mulasztését pétolva egy, az Allam és a katholikus Egyhfi zViszonyzinak egész
teriiletét felélelé’ konkordétum megkéjtésére kezd tzirgyalést a Szentszékkel, vagy addig is egy—egy
kérdéscsoportot megoldé modus Vivendi alkotéseit javasolja. A magyar kormzinynak az a meggy()’z6-
dése, hogy ezeknek a kérdéseknek tartés megoldeiszival egyarzint szolgzilja Magyarorszzig fijjziépftését
és a katholikus Egyhziz érdekeit is.

A magyar kormény er6se11 reméli, hogy a Szentszék még a békeszerzédés érvénybelépése el6tt
médot talél arra, hogy az emlitett teirgyalésok megkezdésére és folytatziszira megbizottjeit megnevez-
ze. A maga részér6l mindent el fog kéjvetni, hogy 21 Szentszék megbizottja mie16bb Magyarorszégra
jijhessen, bér erre a fegyversziineti egyezmény értehnében biztositékot nylijtani nem gill médjéban.
Reméli azonban a magyar kormény, hogy a Szentszék bélcsessége meg fogja talélni mind az alkalmas
személyt, mind az alkalmas médokat, hogy a teirgyaleisok minél e16bb megindulhassanak.

A magyar kormziny Végijl '0'r6mmel lzitnzi, ha a szerencsétlen héborli ailtal olyan mélyen sL'1j-
tott Magyarorszégot az fijjéépités nehéz és feiradszigos munkzijeiban erkéilcsileg témogatné, kifeje—
zésre juttatva a magyar katholikusok el6tt az fijjziépitésben V2116 részvétel sziikségességét.

BALOGH MARGIT
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Batthyany Vilmos 230.
Bzzttonyiz 220.
Bizzin (Pezinole, SK) 132.
Bees (H/ien, AT) 30. 35. 77. 79. 84. 121. 124.

127.128.129.130.132.133.135.152.153.154.
155. 161. 162. 164. 165. I80. 181. 182. 183.
185. 190. 206. 207. 208. 215. 220. 224. 227.
230. 231. 237. 330. 340. 352. 382. 383. 424.

bécsi apostoli nuncius lzisil Bonzo, Teodoro
Valfre di

Béesiijlaely (Nénietziylaely; Wiener Nenstizilt, AT)
75. 121.

Bedics Mihaly 303.
Belgium (Koninleieijle Belgie; Royimnie zle Belgi-

qne) 182. 227.
Belgwicl (Beogmel, RS) 57. 85. 98. 215. 247.

250.397.
Bellarmin Szent Robert S.I. 148.
Benedek, XI. 150.
Benedek, XV. 184. 208. 213. 214. 227. 281.
Benedettini, Mauro dei 247.
Benes, Edvard 227. 230. 243. 244. 245.
Beran, Josef 396.
Beregdizieée 236.
Beresztéczy Miklés 352. 353. 383. 384.
Berlin (DE) 211. 370. 403.
Berzeviee (Brezovieiz nizcl Tonyson, SK) 189.
Berzevici Gyorgy 18. 19.
Berzeviczy Albert 189. 190.
Besztei‘eebd’n5/ii (Bans/ezi B5/strie/1, SK) 228. 230.

234- 237-
Bethlen Gabor 123. 124. 125.126. 127.129.130.

131. 132. 133. 134.
Bethlen Istvan 198. 199. 200. 262. 265. 267.

270. 271. 276.
Bem/‘on (DE) 259.
Bianco, L0, Giuseppe 227.
Biandrata, Giorgio 111.
bibornok allamtitkar lzisa.’ Gasparri, Pietro;

Pacelli, Eugenio

bibornok fir leisel Mindszenty Jozsef
biboros ldsd Lékai Laszlé
Bidian, Alexa 249.
Bielek, Andrea 229.
Biem Z Olkusz, Marcin 27.
Bihon Miklés (Nicolaus) 334. 337. 342
Bjelik Imre 229.
Blagay Istvan 63. 64.
Blaha, Mariano 228. 229. 243.
Blasii, Gregorius 20.
Bocskai Istvan 107. 109. 112. 113. 115. 117.
Boda Janos 290. 293. 294. 301. 302. 308. 309.

312. 320.
Bodo, Nicol-aus 24.
Boér Miklos 404. 405.
Bohemia liisel Csehorszzig
Bologna (IT) 29. 31. 91.
Bolognetti, Alberto 92.
Boncompagni csalad 119. 120.
Boncompagni, Ugo 119. 120. (liiscl meg Ger-

gely, XIII.)
Bonifac, VIII. 38. 41.
Bonifac, IX. 14.
Bonzo, Teodoro Valfre di 185. 190. 191. 227-

228. 230. 231.
Borbala, Anderké felesége 48.
Borghese csalad 119.
Borghese, Camillo 119. (liiscl niég Pal, V.)
Borgongini Duca, Francesco 351. 359. 403.

416.
Bornemissza Boldizsar 116.
Bornemissza Farkas 75.
Bornemissza Pal 72. 74. 75. 80. 81.
Bosco, Giovanni, Don (Szent) 313. 318.
Bossanyi Julianna 172.
Bostolis, Franciscus de 17. 19.
B0.S‘Z7’ll{l 65. 85. 87. 90. 101. 133.
Brandenburgi Gyorgy Vilmos 131.
B7'{lZiSl(l7}{l liisd Pozsony
Brauschweig—Wolfenbfi ttel, Christian VOI1

126. 133.
Bmziliiz (Bmsil) 222.
Brenner, Martin 121.
B7‘€.S‘l[lZl (Boroszlé, PL) 31.
Bretholz, Berthold 165.
Breznak, Sandor 239.
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Brinon, Fernand de 370.
Brodarics Istvan 55. 59. 72.
Bruti, Bartolomeo 93.
Bwimz (CZ) 165.
Brii.v.3zel (Bmxelles, B) 228.
Bubics Zsigmond (sigisrnondo) 244. 245.
Bubnics (Bubnic[h]) Mihaly (Michele) 229.

230.234.238.251.
Buchuich Janos 63. 65.
Bud Janos 296.
budai plébanos Zcisd Ilkusi Marton
Budanovich, Ludovico 250. 252.
budapesti nuncius lcisd Orsenigo, Cesare
Buday, Giuseppe 229.
Budislavié, Toma lzisd Nadali, Tommaso
Buenos Aires (RA) 389.
Bu/e/17”est(Bucm”estz', R0) 215. 247. 356.
Bulgairicz (Bulgmricz) 86. 101. 373. 387. 397.
Bulyk, Polykarpo O.S.B.M. 238.
Bunyitay Vince 172.
Burgenlomd (érvidé/e, AT) 224. 281.
Burgio, Giovanni Antonio 51. 55. 56. 58. 59.

60. 61. 62. 68.
Buz/isbocszird (Bucerde/1 Gwinodsi, R0) 118.
Biiki Baso Istvan 21.
Bylica Z Olkusza, Marcin lzisd Ilkusi Marton
Bylica z Olkusza, Stanislaw 27.

Caesar Zcisd Ferdinand, H. (Habsburg)
Campeggio, Lorenzo 51. 55. 64.
Campeggio, Tommaso 59.
Canisius Szent Peter S.I. 84. 148.
Canisius, Petrus S.I. lzisd Canisius Szent Pe-

1261‘
Canterbury érsek lrisd Fisher, Geoffrey
Caraffa, Carlo 121. 128.
Cardinal Primate lzisd Serédi Jusztinizin
Cardinale Como lcisd Galli, Tolomeo
Carrillo, Alphonso, S.I. 115.
Casa, Honorat, S.I. 94.
Casaroli, Agostino 208.
Cassovia I/isd Kassa
Cassulo, Andrea 247.
Castorio, Bernardino, S.I. 143.
Cattaneo, Girolamo, S.I. 142.
Cavallier Jozsef 353.

Cavazza, Angelus 20.
Cercel, Petru lcisd Fiilbevalés Péter
Cerretti, Bonaventura 243.
Cervenjr Klastor Z525./.2’ Vorosklastrom
Cervini, Marcello 76. 78. 81. 82. 83. 84. (lzisd

még Marcell, II.)
Chatalowcz, Mathias de 18.
C/aeim (Holm, PL) 395.
Cherubini, Francesco 249. 250.
Chiesa, Giacomo della 184. (lcisd még Bene-

dek, XV.)
Cicognani, Amleto Giovanni 337. 344.
Ciriaci, Pietro 187. 227.
Clementi, Raffaele 358.
Coburg esalad 236.
Concordia (IT) 21.
Condulmaro, Franciscus 19.
Cordara, Julius, S.I. 142.
Cortesi, Filippo 395.
Cortesone, Giuseppe, S.I. 143.
Corvin Janos 31.
Cremona, Gherardo de 31.
Crescio, Leonardo 61. 62. 65. 67. 68.
Cresenzi csalad 120.
Cuculo Zzisd Kiil<iill6
Czaich Agoston Gilbert 28. 35.
Czapik Gyula 333- 334- 337- 338- 339- 375- 403-

404. 405. 407. 408. 418. 423.

Csaky lmre 153.
Csaky Istvan 197. 198. 200. 337.
Csaky Miklés 141. 152. 155.
Cszmzid 23. 72. 73. 75. 79. 80. 171. 200. 254. 256.

257. 274. 418.
Csanki Dezs6 165.
csaszar lzisd Rudolf, (1.) II. (Habsburg)
Csaszar Mihaly 27.
CS6/aorszoig (Ce:/ea) 235.
C56/aszlowi/€221 (Cv‘es/eoslovem/ea) 187. 227. 246.

267. 332. 334. 336. 382. 391. 392. 396. 417.
Cseles Marton S.I. 53. 68.
Csernoch Janos 165. 182. 185-186. 228. 254.

255. 258. 262. 267. 273. 274. 275. 284.
Csicso’ (Cz’E0v, SK) 238.
Csikszentmihalyi Alfred 358.
Csiszarik Fulop 179.
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Csiszarik Janos 179-201. 256.
Csiszarik Janos, id. 179.
Csiszarik Jozsef 237.
Csiszarik Marton 179.
Csiszarik, Joannes 179.
Csizmadia Andor 183. 186. 187. 220.
Csopey Dénes 370.

D’Aquino, Principe 357.
Dal/es‘/1 (HR) 90.
Dalmzicia 13. 62. 90.
Dambrowka (Dornbrowka), Iohannes de 37-

39-
Dozmonyoz (Cse7'77el/atizczda7710ny3z) 300. 304. 306.

311. 314.
Dcimkz (D317/1771317”/e) 125. 370.
Danielsson, Carl Ivan 370.
Danko Laszlo 172.
Dcmzzg (Gdom’s/e, PL) 395.
Daruvary Géza 192.
Deak Antal 232.
Dezi/ei (Did/€0UC6, SK) 254.
Debrecm 219. 331. 332. 333. 368. 375. 382. 4.25.
Delfino, Zaccaria 77. 78. 79.
Demeter Istvan 234.
Desics Ignac 293.
Desscm (DE) 130.
Dinnyés Lajos 399. 4.21.
Dolci, Angelo Maria 247. 248.
Domonkos rieti piispok 14.
Donnerskirchen Zoisd Fert6fehéregyh2’1za
Donoval, Giovanni 229.
Doria—Pan1phili csalad 120.
Dorn, Hans 30.
Downside (GB) 259.
Drahos Janos 314. 368.
Drakolica, Bonifacije (Raguzai Bonifac) 98.
Drégelypdlcin/e 133.
Drimipoly (Edz'7'7/ze; Had7'ian0p0lis, TR) 87.
Dubrovnik Zaisd Raguza
Dubsky, Ferdinand Leopold 172.
Ducansky, Demetrio 229.
Dudas (Dudas) Miklos (Nicolaus) O.S.B.M.

225- 329- 333- 334- 336- 337- 338- 339- 340-
34-L 343- 344-~

Dymitr, Jan 91.

Eger 23. 72. 74. 76. 79. 80. 112. 113. 171. 196.
232. 254. 255. 256. 260. 268. 276. 278. 283.
333- 334- 375- 403- 404- 408- 418- 423-

Egervziri Lziszlé 48.
Eggenberg, Hans Ulrich Von 127. 134..
Egg//aziz/e/zrcm (Kostolné Kmcvcmy, SK) 232.
Elderbach Bertold 4.5.
Elderbach Bertoldné Barbara 45. 46.
Elderbach Janos 45. 4.6.
Eperjes (Prefov, SK) 179. 180. 181. 184. 185.

188. 189. 190. 219. 224. 229. 231. 232. 233.
236. 237. 238. 239. 330. 332.

Erdély (Ardeal, R0) 21. 22. 23. 72. 73. 74. 75.
79. 80. 86. 92. 93. 95. 98. 99. 101. 102.
105-118. 125. 129. 130. 131. 132. 171. 172.
24.7. 248. 24.9. 252.

Erd6di Simon Albert 65.
Erd6dy Peter 81.
Ernuszt Zsigmond 14..
Ernyey Béla 237.
E’.‘7°se/ezijvcir (N0726' Zcim/cy, SK) 162.
Escriva de Balaguer y Albas, Josemaria, Szent

355- 356-
Esterhazy Miklés 124.
Esty Miklés 387.
Eszé/e (Oszje/e, HR) 86.
Eszéki Szigeti Imre 95. 96.
Esztergom 19. 29. 3o. 4.2. 53. 56. 59. 61. 63. 68.

69. 71. 72. 73. 74. 76.78.79. 80. 122. 123.
124. 126. 129. 130. 132. 138. 139. 149. 152.
153. 156. 165. 166. 168. 171. 186. 187. 194.
195. 229. 230. 233. 234.. 237. 238. 253-279.
311- 330- 333- 349- 373- 374- 376- 377- 382-
384. 386. 387. 390. 4.00. 4.03. 407. 4.10.
413-

esztergomi érsek Ztisd Vitéz Janos
Eszterhazy Andor 4.24.
Eubel, Conradus 73.

Fabian Janos 383.
Faludy Gyorgy 4.19.
Farkas Lajos 330.
Farkas Mihaly 4.08.
Fedele, Pietro 270.
Fegyveres Piroska 232.
Fehér Ipoly O.S.B. 259.
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Fejér Miklos 236 .
Fejérpataky Laszlo 165.
Felici, Ettore 249. 250.
Fels6’b'7/3 61. 167.
Ferdinand ffiherceg (Habsburg) 55. 57. 61.

64. (lzisd még Ferdinand, I.)
Ferdinand, I. (Habsburg) 62. 71. 72. 73. 74.

75. 76.77.78. 79. 80. 81. 83. 111.
Ferdinand, II. (Habsburg) 123. 124. 126. 128.

l29.l3CL 131.132.133.134”

Ferenc Jozsef, I. (Habsburg-Lotharingiai) 157.
164. 181.331.

Ferenc, I. (Valois) 55.
Ferenczffy L6rinc 127.
Fermm (IT) 120.
Fert6fehe’regyh2iza (Downers/eirc/yen, AT) 179.
Festetics Dénesné 294.
Fetser Antal 256. 318.
Feysz Hugo O.F.M. 230.
Finnorszcig (Suomi) 414. 415.
Firenze (IT) 20. 21. 22. 23. 91. 120.
Fischer-Colbrie A/1gost(on) 181. 189. 192. 218.

228. 230. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 243.

244- 245-
Fisher, Geoffrey 393.
Flacius Illyricus, Matthias 96. 97.
Florida (US) 397.
Flynn, Eduard Joseph 369.
Fogczms (FoZ'giims, R0) 330. 331. 332.
F0lzgno(IT)101.
Forbath Guido 424.
Forbathné Benedek Klara 424.
Forgach Ferenc 122.
Forgach Zsigmond 126. 132.
Forni, Raffaele 396.
Foscari, Marco 60.
Fraknoi Vilmos 11. 28. 32. 34. 51. 54. 119. 158.

159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.
171. 172. 205. 207. 209. 358.

Fmnciczorszaig (France) 91. 125. 126. 379. 394.
418.

Franciscus 16. 25.
Frangepan Bernat 60. 63. 64. 65. 66. 67.
Frangepan Ferdinand 63.
Frangepan Ferenc 72.
Frangepan Gyorgy 60. 63. 65. 66.

Frangepan Ilona 64.
Frangepan Kristof 58. 62. 63. 64. 65.
Frangepan Mzity-as 60. 63. 65. 66.
Frangepan Mihaly 63.
Frangepan Miklos 64.
Frankl, Theresia 179.
Frater Gyorgy O.S.P.P.E. 72. 73. 76. 77. 82.

84. 175.
Frei/7m*g (DE) 165.
Friedl-and hercege Zcisd Wallenstein, Albrecht

Wenzel Eusebius
Fuggerek 55.
Fundis, Iohannes de 29.
Fusban, Wilhelm, S.I. 142.
Fiilbevalos Péter 92.

Gabona Lajos 285.
Gajzago’ Laszlo 353. 383.
GozZz’cz'a 179.
Gall Jozsef S.I. 155.
Galli, Tolomeo 88. 89. 90. 92. 94. 101.
Gara, Clementis de 25.
Gm/zzmszent/eereszt (ziar mid HWmom, SK) 231.
Gasparri, Pietro 185. 187. 188. 192. 193. 194.

195. 197. 198. 199. 201. 227. 230. 231. 234.
236. 239. 256. 257. 258. 269. 260. 262. 263.
264. 265. 266. 267. 268. 269.270.271.272.
273- 274- 277-

Gasperi, De, Alcide 418.
Gaztellu, Domenico 84.
Gebei Péter 232. 233. 235. 236. 238.
Geberti, Petrus 21.
Géfin Gyula 314.
Genf(Genéve, CH) 267. 270. 362.
Gercse 31.
Gergely Jeno’ 219. 220. 225. 317.
Gergely, XIII. 88. 100. 103.120. 137.138. 140.

144. 147. 149. 150.
Gergely, XV. 123.
Gergely, XVI. 206.
Germigny, Jacques de 92.
Gersei Peto’ Erzsébet 64.
Giacomo fir 101. 103.
Gido Bonifac O.S.B. 233.
Giorgi (Georgi), Domenico O.P. 88. 91. 98.

IOO—IO2.
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Giusti, Martino 173.
Glattfelder Gyula 188. 197. 200. 252. 254.

256. 257. 262. 263. 264. 274. 278.
Glogovnica (HR) 72.
Gniezno (PL) 31. 394. 395.
Godis, Petrus de 42.
Goidié, Paulus O.S.B.M. 237.
Gornbé lstvan 382. 383.
GoriMazzo1eni, Mario 352. 354. 356. 359. 363.
G07/‘z'cz'¢l (SI) 30. 35. 36. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
Gottermayer Nandor 163. 164.
G01nb0s Gyula 317. 417. 418.
G012 M532’ Goricia
G(')'ttz'77ge7a (DE) 165.
Gmic (Gmz, AT) 122. 123. 134.
Gregorjanczi (Gregorjanczy) Pal 73. 74.
Grimani, Antonio 59.
Gritti, Andrea 59. 60.
Grosch Adolf 230.
Gr6sz Jozsef 220. 221. 281. 282. 297. 311. 314.

315. 317. 318. 319. 326. 327. 348. 349. 367.
369- 372- 373- 375- 408-

Gruber, Karl 402.
Guastavillano, Filippo 101. 103.
Guidotto, Vincenzo 60. 61.
Gzim (Kolzirovo, SK) 238.

Gyozlu (Giloiu, R0) 106. 108. 109. 117.
Gyetven Pal 231.
Gyongyosijzinos 350. 353. 354. 382. 387. 390.

391- 399- 424-
Gy()'ngyb'ssz6'll6’s 308. 311. 315. 375.
G567‘ (Armband; I/mirimtm) 73. 74. 76. 78. 79.

80. 81. 132. 180. 199. 224. 256. 268. 311.
326. 368. 375. 376. 379.

Gyula, II. 15. 33.
Gyula, IH. 72. 77. 137.
Gyulczfe/yérwir (Alba Iulicz; Kzzrlsbur ; T/Vez's5en-

/7mg, R0) 75. 101-102. 113. 114. 115. 116.
117. 247. 251. 252. 332. 375.

Habsburg csalad 122. 123. 165.
Habsburg Otto 267.
Hzig/;(De7/1 Hmzg, NL) 125. 129.
HdjdZ2d0T0g 184. 221. 225. 256. 329-345.
Hajnik Imre 165.

Halasz Jozsef 234.
Halzisz Vendel 238. 239.
Haller Istv-an 185.
Hamvas Endre 418.
Hanauer Istvan 256. 257. 261. 262. 274. 278.

279.
Hangach, Albertus de 23. 25.
Hzint/1 183.
Hartsar Istvan 237. 238.
Hczvzzsalfold (Hzzvzzselve; Tam Roménezlsai; Mun-

teizid; V1316/aid, R0) 92. 108.
Heidelberg (Hez'delbe7'goz, D) 98. 100.
Heller Ern0' 232.
Hello, Josephus 231.
Hercegovimz 91.
hercegprimas lzisd CsernochJanos; SerédiJusz-

tinizin O.S.B.
Hermann Egyed (Aegidius) O.Praem. 235.

241. 242.
Hess Andras 34.
Hess Andrasné 34.
Heuss, Theodor 143.
Hilling, Nicholas 213.
Hirschler Jézsef 249. 252.
Hitler, Adolf 217.
Hlinka, Andrea 229. 230. 231.
Hlond, August 394. 395.
Hmira Janos 124.
Hodzsa, Enver 397.
Holl Béla O.Sc.P. 169.
Hollzmdia (Konm/e7*z'j/e der Nedev/Zcmden) 125.

182. 403.
Holub Jozsef 165.
Homan Balint 283. 286. 288. 289. 291. 292.

296. 297. 298. 299. 311. 327. 337. 343.
Homonnai Drugeth Gyorgy 126. 132.
Honti Béla 293. 310. 312. 317. 320. 321. 322.

324-
Homnémeti (Hontizms/ee Nemce, SK) 233.
Hornig Karoly 157-167. 170. 172. 181.
Horthy Istvan 199.
Horthy Miklos 182. 183. 197. 198. 253. 262.

268. 276. 317. 332. 351. 352. 369. 374. 376.
Horvath Jézsef 167. 168. 169. 170. 172. 175.

176.
H0rwit07'sz3ig (Hrvmfs/ea) 13. 65. 90. 370.
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Hory Andras 198.
Hrornada, Antonio 229.
Hru§oVsky, Igor 244..
Huber, Franz—XaVer, S.I. 142.
Hueney, Gosswinus de 17. 18.
Hunyadi Ferenc 109. 115.
Hurley, Joseph Patrick 3 97.
Husz Janos 227. 238.
Hutinai Pal 76. 80.

Iglé (Spifs/ea Nova VES, SK) 180. 236.
Ilkusi Mzirton 27-49.
Illava (SK) 229.
Imrédy Béla 285. 288.
Ince, VIII. 15. 33. 34.. 4.6.
Inchoffer Menyhért S.I. 203.
Indiana (US) 165.
Innitzer, Theodor 224.
lnmln/ac/e (AT) 139. 165.
Ipolg/da7misd 126. 133.
Ispanki Béla 372.
Istvén, I. (Bathory) lasd Bzithory Istvan
Istvan, I., Szent (Arpad-hazi) 137. 191. 235.

374-° 379~
Istvén, Szent, e156 Vértanfi 137.
Istvanffy Miklos 114..
Isztambul [asd Konstantinapoly
Ivan, IV. (Rurik) 102.
Izabella (Jagello) 111.

fa/91074/ea (7al2f0n/ea, PL) 238.
fa/e 283.
falta (Yalta, UA) 367.
Janda, Giuseppe 229.
fanjevo (Koszové) 87.
Janos Pal, II., Boldog 211. 212. 289. 355.
Janos Zsigrnond, (II.) (Szapolyai) 99. 108.

111.
Janos, Anderko fia 48.
Janos, I. (Szapolyai) 71. 72.

Janos: XXIII., Boldog 395. 397.
Jan0s1J6zsef S.I. 368. 370. 375. 387. 394..
Jantausch Pal (Paolo, Pavel) 220. 229. 230.

231. 232. 233. 234. 236. 238. 251.

fapan (Nzpfon) 370. 384.
Jaszay Jeno 297.

]asz6(var) (7as0v, SK) 75. 231. 235. 239. 241.
283

Jehlicka, Francesco 229.
felsava (_70Zsva;}el§ava, SK) 235.
]en6'125. 13o.
Jen6, IV. 14. 15. 19.
Johanna f6hercegn6 (Habsburg) 74..
Jonas, Jakob 77. 78.
Jozefith Ferenc (Josephith, Franz) 62. 72.
Jozsef, II. (Habsburg—Lotharingiai) 138.
fagoszlavia (fagoslavzja) 391. 392. 396. 397.
Juriga, Ferdinando 229.
Jurkovicz Janos S.I. 155.

Kadar Janos 410.
Kadizade Ali 132.
Kallay Kristéf 352.
Kalocsa 31. 153. 155. 163. 171. 252. 256. 314. 318.

348- 367. 372~ 373- 375-
Kalvin Janos 125.
Kamon 304..
Kanada (Canada) 417.
Kénya Kalman 224.. 336.
Kapacsy Jené’ 292. 297.
Kapos Zasa’ Magyarkapus
Kaptalantéti 167.
Kapuy Karoly 300. 302. 304.. 306. 307. 308.

314--
Karacs0nyiJ2’1n0s 165. 166.
Karzidi Pzil 97. 98. 99.
Karafi2’1thJen6' 284.
Kzirai (Karai) Lziszlo 33. 34. 36. 37. 4.8.
Ka7”amel7es(Ca14a7/zselaes, R0) 86. 98. 99. 101.

102.
Karmtia (Kamten, AT) 57.
Karoly, 111. (VI.) (Habsburg) 152. 172.
Kziroly, IV. (I.), Boldog (Habsburg—Lotha—

ringiai) 182. 185. 279.
Kéroly, V. (Habsburg) 58. 72.
Karolyi Arpad 120.
Kérolyi Gyula 282. 283.
Kérolyi Mihaly 419.
Ka’rpatalja (UA) 232.
Kassa (Kofice, SK) 33. 46. 126. 132. 139. 180.

181. 184.. 189. 219. 228. 230. 231. 232. 234.
236. 237. 238. 239. 24.0. 243. 244.. 24.5.
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Kasselik Erzsébet 311.
Kasselik Ferenc 311.
Katalin, II., Nagy (H0lstein—G0tt0rp—R0—

manov) 391.
Katona Istvan S.I. 51.
Kaznlér, IV. (Jagellé) 27.
Kecs/eemét 281.
Kelemen Krizosztom O.S.B. 224. 225. 273.

375-
Kelelnen, VII. 51-69.
Kelemen, IX. 120.
Kelemen, XI. 172.
Kelemen, XIV. 144.
Kemenesszentpéter 296.
Kemény Gabor 370. 371.
Kénosi T6’zse’r Janos 97.
Keowar lzisd K0’var
Keresztély Agost 153. 172.
Keresztury Kristéf 109. I13. 114.
Kerl<ai]en6 S.I. 389. 407.
Kertész Dalma OF. 233.
Kertész Istvan 350. 356. 357. 358. 359. 360.

361. 398. 403. 416. 424.
Keszt/aely 273.
Keve 86.
Khuen—Hédervary Karoly 331.
Khuen-Hédervary Sandor 187. 196. 197. 198.

199. 200. 201.
Khuen-Hédervary Sandorné 200.
Kibédy Albert 353. 354.
Kielce (PL) 32. 37. 39.
kiraly ltisd Karoly, IV. (I.), Boldog (Habs—

burg— Lotharingiai); Mihaly, I. (H0hen—
zollern-Sigmaringen)

Kiss K0l0zs (Claudius) O.Praem. 241. 242.
Kiss Szaléz O.F.M. 387.
Kismpolcstiny (T0p0l’cVz'm/z/ey, SK) 231.
Klebelsberg Kuno 185. 187. 188. 192. 198. 199.

254. 256. 257. 262. 264. 265. 266. 267. 268.
270. 271. 276. 306. 374.

Klesl, Melchior 119-135.
Klisszzz (Klis, HR) 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

65. 67. 68.
Kmetko, Karol (Carlo) 229. 230.
Knin ltisd Tinin
K0175/lm'czl I/Wfos/ea (PL) 179.

Kociszeska, Josephina 179.
Kéczan Boldizsar 307. 308.
Kohuth Janos (Giovanni) 229. 230.
Kollanyi Ferenc 54.
Koller Jézsef 54.
Kollonich Lipét 53.
Kolozswir (Cluj; Clozmliopolzk, R0) 101. 102.

109.110.113.115.117.125.249.
Kolumlaioz (Colombia) 417.
Kmmiv/‘om 220. 231. 233. 235. 330.
Komorszky Béla, K. 183.
Komulovié, Aleksandar 89.
K0mmntz'nd’p0Zy (lsmmbul, TR) 88. 91. 94.

101. 373.
Kopcsandy Sandor 305.
Koranyi Frigyes 287.
Kordac, Francesco 227.
kormanyzé fia Msd Horthy Istvan
kormanyzé Zzisd Horthy Miklés
Kornis Gaspar 113. 115.
Kosary D0m0k0s 54. 55.
Kosice Zaisd Kassa
Kovacs Alajos 12.
Kovacs Zsigmond 159. 161.
Kovacs, Giuseppe 229.
K511/1 (DE) 37. 38.
Kérmendy Jézsef 12. 167-169. 171. 172. 173.

174. 175. 183.
Kb°7*7¢zb'cI7ci7/zyzz (Kremmm, SK) 133.
K6765 (Kb'Vb3‘; Kriéevci, HR) 236.
K6r6si Mark 139.
Kaszeg 372.
K6"vzir 114.
Kijves Andras 75.
Kmjn/1(SI) 57.
Km/e/ea’ (Km/€620, PL) 27. 28. 30. 31. 35. 37. 38.

39. 40.42. 43. 91.230. 238.
K7/ems (AT) 121.
Kresztinszkij, Nikolaj 384.
Kretschmer L()’rinC 75.
Krofta, Kamil 243.
Krél, Marcin 28. 29.
Krusics Peter 57. 59. 60. 61. 62. 63. 68.
Kubinyi Andras 32. 54.
kultuszminiszter Zaisd Klebelsberg Kuno; H6-

man Balint
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Kuneburg, Michael Von 84.
IQ)’/eiillé’ (T5273)/nawl, R0) 22.
kiiliigyminiszter lcisd Gyongyosi Janos

Lacza Janos 230.
Lajos, II. Gagellé) 57. 58. 60. 61. 62. 64.
Lanyijozsef 249.
Larraona, Arcadio 355.
Lasso, Diego, Don 76. 77. 78. 79. 81. 83. 84.
Laurenti, Camillo 247.
Lauretano, Michele, S.I. 143. 144.
Lazio (Lzmum, IT) 150.
Leiber, Robert S.I. 381. 423.
Lékai Laszlé 168. 169. 175.
Lékay—Lingauer Albin 317.
Lelesz (Leles, SK) 229.
Leleszijénos S.I. 117.
Lengyelomzéig (P015/ed; Paloma) 91. 92. 107.

110. 116. 117. 125. 179. 238. 350. 386. 391.
392- 394- 395- 420-

Le0, XIII. 144. 158. 203. 204. 208. 211. 214.
Leoben (AT) 122.
Lessing, Gotthold Ephraim 99.
Leweld, Michael 18. 19.
Liguori Szent Alfonz 148. 180.
Liki Imre Janos (Givanni) O.S.B.M. 333. 334.

337- 343-
Limtz (PE) 222.
Lz'pci7"t 296.
Lipovniczky Istvan 330.
Lippa (Lipovcz, R0) 86. 125. 130.
Lippay Gyorgy 138.
Lz'pt0’—0mde (Liptovs/e/i 05/zdzz, SK) 236.
Lit/ee 236.
Lz'tv/imfl (Lietuv/1) 350. 386.
London (GB) 55. 353. 415.
Lonia lcisa’ Magyarléna
Lonyay Zsigmond 127.
Losonc (Lucvei/zec, SK) 231.
Losy Imre 138.
Loyolai Szent Ignac S.I. 137. 145.
L6’cse (Levocv/1; Leutsc/mu, SK) 180.
Ludovicus perjel 46.
Ludovisi csalad 120.
Lugas (Lugoj, R0) 98. 99. 101. 102.
Lukacs Lajos 208.

Lukcsics Jézsef 12. 17. 158. 159. 161. 162. 166.
167. 171. 172.

Luther Marton (O.S.A.) 137.
Latter (DE) 131.
Luttor Ferenc 336. 352. 353. 376. 378. 417.
Liittic/7 (Liége, B) 145.

Macha, Karolus 238.
Machay, Ferdinandus 238.
Madarzisz Istvzin 285. 286. 287. 292. 296. 306.
A/[cldrid (E) 370.
Magalotti, Lorenzo 120. I27. 128.
Maglione, Luigi 223. 317. 377.
Mozgyczwid (Mzidemt, R0) 100. 102.
magyaradi plébanos 100. 101.
A/[agyozr/eapus (Coipum A/Imre, R0) 117.
A/Izzgyzzrlénzz (Szziszlémz; Lzm/1 de Sm, R0) 117.
Magyarovar Zdsa,’ Mosonmagyarovzir
Magymvista (Vistecl, R0) 117.
Magyary Gyula 375. 378. 424.
Magyary—K0ssa Gyula 28. 35.
Majlath Gusztav Karoly 249. 252.
Majtényi, Desiderius O.Praem. 242.
Malaspina, Germanico 107. 116.
Males Anna 340.
Males Maria 341.
Malinovszkij, Rogyion 394.
Mancinelli, Giulio, S.I. 94.
Mansfeld(us), Ernst VOI1 125. 126. 129. 130.

133.
A/Iantova (Momtzm, IT) 121.
Mara, Placido de 128.
Marcell, II. 76. 81.
Marczali Henrik 165.
Marczy Jézsef 238.
Marenki Lajos 311.
Margit, Szent (Boldog) (Arpad—h-azi) o.1>.

160. 166.379.
Margorin, Stephan 233.
Maria Krisztierna (Maria Christierna) (Habs—

burg) 109. 115.
Maria Terézia (Habsburg) 139.
1Woim'ozp0’c5333. 334. 336. 343.
Marmaggi, Francesco 227. 232. 235. 236. 243.

244. 246. 247. 248.
Marsupini, Francesco 59.
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Martinengo, Geronimo 73.
Marton Aron 375.
Marton, V. 14. 16.
Marzio, Galeotto 29.
Masaryk, Tomas 228.
Masnovié, Grgo, O.F.M. 89.
Matteo, Don, szilisztrai 89.
Matteucci, Girolamo 88. 89. 90. 93. 94. 95.

97.98.101.103.
Matucsinai Gabor 34.
Matyas, I. (Hunyadi) 14. 27. 29. 30. 31. 33. 34.

35. 36. 37. 38. 40. 4.2. 44.
Matyas, II. (Habsburg) 121. 122. 123.
Mattyasovszky Janos 236.
Mazzoli, Giuseppe 397.
Mecsér Andras 370.
Medgyesi (Medgyesy) Ferenc 75. 80.
Medici, Francesco de’ 74.. 92.
Medici, Giovanni Angelo de’ 76. 77. 82. (lzisd

még Pius, IV.)
Medici, Giovanni Giacomo de’ 82.
Medici-papa lzisd Kelemen, VII.
Medvecky, Carolus (Karol) 228. 230. 231. 239.

240. 251.
Meggyesi Laszlo 353. 383.
Mehmet beg 58.
iweissen (DE) 394..
Melius Juhasz Peter 97.
Melles Viktor (Victor) 334. 337. 343.
M67‘/e 219.
Merlini, Filippo 359.
Mesik—Vajda Ferenc 234..
Meszlényi Antal 206. 207.
Meszlényi Zoltan Lajos, Boldog 139. 14.9.

156. 333.
Mezey Laszlo 169.
Micara, Clemente 227. 228. 232. 234. 239. 241.

243- 244-
Michaelis, Stephanus 16. 2o.
Michalek, Giovanni 229.
Mihalovics (Mihalovits) Sandor (Alessandro)

334- 337- 342-
Mihaly vajda lcisd Vitéz Mihzily, II.
Mihaly, I. (Hohenzollern—Sigmaringen) 394.
Mikes Armin 311.
Mikes Janos 220. 221. 281-327.

Miklos Béla, dalnoki 369. 376. 377. 378. 413.
Miklos ur 95.
Miklosy Istv-an 221. 256. 329. 331.332. 333.335.

342.
Miko Ferenc 127.
Miksa f6herceg (Habsburg) 105. 114. 123.
Miksa, I. (II.) (Habsburg) 79. 80. 81.
Millerand, Alexandre 229.
Mindszenty Jozsef (Joseph) 149. 349. 350.

352-353-362-363-371-372-373-376-377-
378. 379. 380. 382.383. 384. 385. 386. 387.
388. 389. 390. 398. 399. 400. 401. 402.
403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410.
411. 412. 413. 417. 418. 419. 420. 425.

Ministro dei Culti Zzisd kultuszminiszter
miniszterelnok Zoisd Bethlen Istvzin
1W2’;/eolc 332. 333. 336. 354.
Mocsy Imre S.I. 409. 423. 424.
M05107/‘ (Modm, SK) 237.
iW0dm'c2z (MK) 89.
Modms (M0d7°u§, HR) 63-64. 66.
iwogila
M0/yzics 51. 54. 62.
1W0ldvzz(R0) 92. 93.
Molnar Erik 403.
Monay Ferenc O.F.M.C0nv. 416. 424.
Monokovics Peter 57.
Montel, De, Giovanni Battista 181. 184.
Montia, A. de 39.
Montini, Giovanni Battista 355. 377. 378.

384. 385. 386. 411. 412. 422. (Ztisd még
Pal, VI.)

Morone, Giovanni 76. 81. 82. 137.
iwosonmagyarévéer 179. 180.
Mosz/em (RU) 347. 367. 368. 369. 372. 381.

382. 383. 388. 389. 394. 408. 409.425.
Mudrony Jozsef 302.
iwun/etics (Mu/eacseve, UA) 229. 232. 233. 234.

235. 236. 238. 256. 330. 332.
Murad, III. (Oszman) 91.
Murad, IV. (Oszmzin) 133.
1Wm‘zi7/Ly (1Wm‘/ifi, SK) 231.
iwzmzvidé/e (Pre/emmrje, S1) 281. 376.
Murteza pasa 133.
Musculus, Wolfgang 95.
Musztafa pasa 58.
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Mime/yen (DE) 211. 362. 403.
Myskowski, Piotr 91.

Nadali, Tommaso 88. 91. 92. 93. 94. 100. 101.
Nagy Ferenc 350. 390. 398. 399. 4.00. 401.

402. 403. 415. 416. 421.
Nagy Gergely kapitany 61.
Nagy T0h0t0rn S.I. 348. 368. 370. 377. 378.

381. 383. 388. 389. 394. 398.
Nagyatadi Szabé Istvan 284.
Nozgybaii/zycz (Blllfl Mare, R0) 86.
Nozgyemé’/ee 231.
Nczgyszombtzt (Trmwa, SK) 230. 231. 233. 234.

235. 236. 238. 251. 382.
Nz1gysziill6’.v(Vino/ymgyiv, UA) 232.
Nagyvarad lzisd Varad
Nzzgyvzizsony 167.
Nandorfehérvar lcisd Belgrad
Nap6le0n, I. (Bonaparte) 13. 53. 138. 391.
Naipoly (Nzzpoli, IT) 91.
Nappi, Girolamo, S.I. 142.
Napragi Demeter 105-118.
Nazwzrm
Nemce (SK) 234.
Németh Karoly 305.
Németorsz/ig (Deutsc/yldnd) 97. 145. 211. 217.

370- 384. 392- 394 403-
Nenni, Pietro 423.
Neuser, Adam 98. 100.
Nevesmje (BIH) 91.
Neviczky Emil 340.
New York (US) 182. 222. 417.
Niger, Christophorus 60.
Niger, Thomas 58-60. 63. 65.
Nigris, Leone 397.
N2'/e0Z.s‘I7mrg (Mi/eztlov, CZ) 126.
Nilles, Nikolaus S.I. 330.
Noppel, Konstantin, S.I. 156.
Now; 286. 303. 311. 314. 315.
NOVal< Istvan 219. 224. 231. 239.
Novi Pczzxzr (RS) 87.
Nova Brdé (HR) 87.
N727/'n]7e7fg (DE) 29. 62.

Nyoiwid 231.
Nyziradi (Nyarady) Dénes 233. 236. 237.

Nyiregy/aciza 331. 332.
Nyisztor Zoltan 249.
N3/itm (Nitm, SK) 18. 72. 171. 230. 231. 234. 237.
Nyulasz, Michael 238.

O’Hara, Gerald Patrick 397.
Oddi, Silvio 397.
Odescalchi csalad 120.
Ogulin (HR) 64. 66.
Okanik, Ludovico 229.
Olah Miklés 71. 72. 74. 78. 81.
0lasz kultuszminiszter lzisd Fedele, Pietro
Olesnicki, Zbigniew 28.
Oppeln (Opoly; Opole, PL) 109. 112. 115. 117.
Orban, VIII. 52. 119. 120. 123. 128.
Ores/at (Om’¢z5fiz1wz; Ores/ee’, SK) 238.
Orlovcsics Gergely 57. 60. 61. 62. 63. 68.
Oroszi komziromi Vizitaciés n6Vér 233.
Oroszorszzig (Rosszzjoz) 369. 391.
Orsenigo, Cesare 186. 195. 217. 255. 256. 257.

258. 260. 261. 262. 263. 264. 273. 276. 277.
278. 279. 305.

Ort/aoszkl (P/aoenicioz) 220. 281. 318. 326.
Ortutay Gyula 399. 402. 415. 416.
Ortvay Tivadar 165.
Osnzzbriick (DE) 144.
Ostrosith Istvzin 124.
Osturfi alcisd Osztornya
Osvald, Riccardo 229.
Osmmin Bz'7°0a'o1l077z(Osman[)}Dev[etz) 57. 85-

87. 90-91. 94. 182. 248.
Oszokin, Borisz 368. 388. 389.
Osztomya (Osturfia, SK) 180.
Ottaviani, Pietro 251.
Ottoboni csalad 119.
Ottoboni, Pietro 119. (lzisd még Sandor, VIII.)
C/)Vari Benedek 98.

érség 300.
Orsi Osvat 45.

Pacanek Mihaly 232.
Pacelli, Eugenio 217. 219. 220. 221. 222. 224.

225. 249. 289. 311. 316. 317. 325. 326. 336.
338. 340. 342. 362. 384. 422. 423. (ltisd még
Pius, XII.)
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Pacelli, Francesco 184.
Padanyi Biré M-arton 160. 172.
Pavlova (IT) 35. 91.
Padua, Francesco de (Franciscus) 20. 21. 22.

23. 24.
Pal lzisd VVann Pal
Pal, 11. 15.27. 29. 31. 35. 37. 39. 40. 42. 43.
Pail, III. 72. 73.
Pal, V. 119. 143.
Pal, VI. 208. 213. 214. 378. 422.
Pdlrist (Pldftovce, SK) 73.
Pzzlesztimz 182.
Palké Janos 293. 299. 313.
Palkovich Viktor 238.
Pallavicini Gyijrgy, ifj. 382.
Pallavicini, Sforza 78.
Pallay Miklés 162. 165. 167.
Pallotto csalad 120.
Pall0tt0, Giovanni Battista 121.
Pcznnon/9/1177-m (Gy(5'r5zent7mi7*to7/1) 167. 194. 224.

225. 233. 259. 261. 273.
Pannonius, Janus 12. 29. 33.
Pantaleon, Fredericus 19.
Pantanus, Seraphinus, O.P. 96.
Paipcz 183.
Papée, Kazimierz 396.
Poip0'cz’(Poip0'c) 283.
P2199 Almos 353- 354- 358- 359-
Papp Antal 229. 231. 232. 233. 234. 235. 236.

237- 251- 332- 336- 337- 339- 34-2-
Papp Gyérgy 399-
Papp Kalm-an 376.
Paradiso, R. 21.
Parentinus, Angelus 20. 21.
Pcirizs (Paris, FR) 13. 16. 55. 238. 356. 361.

426.
Partay Tivadar 402.
Pmrtium (R0) 97. 99.
Parvos Johannis, P. 23.
Passavanti, Jacobus, O.P. 171.
Pasztor Lajos 119. 208. 216.
Patachich Adam 141. 155. 156.
Patachich Gabor 155.
Pataki Janos 237.
Pataky csalad 301.
Pataky Istvan 301.

Patriarca, Carlo 184.
pzitriarka Zoisd Alekszij, I. moszkvai patriarka
Paulus nyomdasz 98.
Pavelié, Ante 396.
Pavia 138.
Payer Géza 237.
Pazmany Péter S.I. 119-135. 138.
Pécs (Quinque Ecclesicze) 12. 14. 17. 18. 21. 23.

24. 25. 43.54. 72. 73. 75. 79. 80. 86. 100.
171. 192. 256. 376.

Pellegrinetti, Ermenegildo 249. 250. 252.
Pemczm-'0 (.3) 21.
pénziigyminiszter Ztifd Imrédy Béla; Kora-

nyi Frigyes; Bud Janos
PerczelTan1as 352. 356. 417.
Peru 222.
Perusio, A. de 20.
Pei-"Z5221 (Imm) 126.
Pesewiny (SK) 234.
Péterffy Gedeon 423. 424.
Pétervaradi Balazs 72. 75. 80.
Petz, Johann Baptist 114.
Peuerbach, Georg Von 32.
Pfalzi Frigyes 133.
Pfeiffer Janos 183.
Pilsmz (Pilsen; Plzc-772, CZ) 117.
Pirnat Antal 99.
Piscia, Philippus de 19.
Pittsbmrg/9 (US) 236.
Pium (PE) 355.
Pius, II. 15.
Pius, III. 15.
Pius, IV. 76. 82.
Pius, IX., Boldog 207. 214.
Pius, X., Szent 149. 181. 208. 213. 214. 281.

331-
Pius, XI. 186. 206. 211. 212. 213. 217. 221. 224.

225. 238. 246. 247. 257. 261. 262. 266. 271.
272. 278. 289. 316. 317. 332.

Pius, XII. 150. 184. 193. 217. 341. 348. 349.
350- 351- 352- 355- 362- 371- 372- 376- 377-
378. 379. 381. 384. 385. 395. 400. 403.
407. 410. 422. 423.

Pizzardo, Giuseppe 219. 335. 336.
Podolin (Podolinec, SK) 230. 237.
Pograni, Silvester Nicolai de 24.
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Poljic/z (HR) 65.
Pongracz Frigyes 234.
Popwid (Popmd, SK) 237.
Por Antal 163.
P07/'n6zzpoitz' 75.
Portico, Vincenzo dal 101.
Portillo, Alvaro del 355. 356. 357. 358. 359.

360. 363.364. 366.
Portugcilicz (Portugczl) 367.
Posega, Philippus de 24.
Possevino, Antonio, S.I. 92. 93. 94.
Potsdam (DE) 395.
Poznm/2 (PL) 31. 394. 395.
Poznania, Nicolaus de 37.
Pozsegzz (Poéegzz HR) 94.
Pozsony (Bmtzflozwz, SK) 29. 30. 31. 32. 125.

126. 127. 129. 132. 135. 152. 153. 154. 227.
229. 230. 231. 232.

P6dor Laszlé 354. 356. 357. 358.360.361.363.
424-

Pwigcz (Pm/M, CZ) 105. 108. 111. 116. 187.215.
226. 228. 229. 230. 232. 233. 234. 235. 236.
239. 241. 242. 243. 244. 246.382. 396.

Praga, Wancislaus de 19.
Prats, Iacobus 39. 42. 45.
Pray Gyorgy S.I. 51.
primas [cisd Mindszenty Jozsef
Prodanisius Gyorgy 95.
Prohaszka Ottokar 210. 211. 255. 275. 419.

420.
Pro/euplje (RS) 87.
P1”ovtm’zjcz (BG) 87.
Puskin, Georgij 350. 375. 383. 398. 408.
Puteo, Giacomo 84.
Puza Konstantin 233.
PzZ5p{)'/etzz7misz' 300.

Quellet, Marc P.S.S. 282.
Quisling, Vidkun 370.

Roilm/eet/yely 300.
Rabby, Giacinto 360. 361. 362.
Rabus, Georgius 114.
Rric/eeve 96.
Racz Gyorgy 382.
Rada Istvan 162. 165.

Rada, Stephanus de 22.
Radanyi Lajos 233.
Radnai Farkas 230.
Raggio, Tommaso 89.
Ragusa, Francesco da O.F.M. 89.
Rzzguzzz (Dztbrovni/e, HR) 62. 85-103.
Rajk Laszlo 363. 364. 388.
Rakoczi Gyorgy, I. 122.
Rakosi Matyas 341. 348. 350. 369. 398. 402.

405. 407. 408. 409.
Ratti, Nicola 141.
Ravasz Istvan 234.
Re, Niccolo del 213.
Rédey Gyula 158.
Regemburg (DE) 165.
Reggio (IT) 94.
Regiomontanus 29. 3o. 31. 32.
Re’/eds (Teme.wre'/em; Reads, R0) 88. 98. 101-102.
Répceszentgyérgy 285. 291. 317.
Révaijozsef 406.
Rex de Zarowice, Martinus [zisd Marcin

Krol
Richelieu, Armand Jean du Plessis de 125.
Rigo Zsigmond 300. 302. 303. 306. 307. 308.

314-
Ritter, Saverio 227.
Rogacs Ferenc 291. 292. 293. 294. 296. 297.

298. 300. 307. 308. 309. 310. 312. 320. 321.
322. 324. 376.

Romagmt (IT) 58. 63.
Ronzzinicl (Romaimd) 188. 332. 387. 392. 394.
Romzsa (Romia) Tédor (Theodor), Boldog

139- I49-
Roncalli, Angelo Giuseppe 397. (lcisd még Ja-

nos, XXHI., Boldog)
Roosevelt, Franklin Delano 369. 381.
Rorario, Hyeronimus 55.
Roselli, Francesco 31.
Roskovanyi Agoston 54.
Rospigliosi csalad 120.
Rospigliosi, Giulio 120. (loisd még Kelemen,

IX.)
Rossi, Raffaele Carlo O.C.D. 219. 314.
Rosty Keilman S.I. 163.
Roszner Ervin 120.
Rott Nzindor (Ferdinand) 161. 183. 222. 256.
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Rotta, Angelo 218. 219. 220. 221. 222. 223. 289.
290. 308. 309. 310. 311. 312. 316. 318. 319.
320- 322- 325- 327- 333- 334- 335- 336- 337-
338- 339- 340- 342- 347- 348- 349- 350- 351-
353- 357- 367- 368- 369- 370- 371- 372- 373-
376. 377. 378. 379. 380. 381. 383. 387. 388.
394. 403. 407. 408. 410. 416. 417. 419.
421. 426.

Rovensky, Stefano 229.
Rozgonyi Borbala 63.
R0’z.s‘zz/aegy (R-1320777126720/e, SK) 230. 237.
Rozgmyo’ (R0275/woz, SK) 219. 230. 231. 233. 235.

238-240. 251.
Rubletzky komaromi Vizitacios n6Vér 233.
Rudolf, (I.) II. (Habsburg) 105. 108. 122.
Rusznak Miklos 237.
Ruzicka, Tommaso 229.

Sadoleto, Jacopo 53. 54.
Saghy Istv-an 304.
Salacz Gabor 186. 218. 220. 226.
Salm, Niklas Graf zu 57.
Sancta Cruce, Cardinalis de ltisd Cervini, Mar-

cello
Sanctovito, Valentinus de 22.
Sandor 1/isd Khuen—Hédervary Sandor
Sandor, II. (Holstein-Gottorp-Romanov) 391.
Sandor, VI. 15.
Sandor, VII. 145.
Sandor, VIII. 119.
Santa Croce titkara 76.
Santa Crocénak nevezett biboros lzisd Cer-

Vini, Marcello
Santa Peter 92.
Sarto, Giuseppe 149. (1/isd még Pius, X.,

Szent)
552771527‘ 300.
Scitomljczzifl yely 331.
Savelli, Paolo 127.
Sbardellati Agoston 72. 73.
Sbarretti Tazza, Donato Raffaele 289.
SL‘d7'd07/lll (Sz/ea7‘d67m; Slemdin, HR) 57-59.
Schermann Egyed O.S.B. 259.
Schiopul, Petru lcisd Santa Péter
Schoenfeld, H. F. Arthur 384. 385. 390. 412.
Schonherr Gyula 165.

Schrotty Pal O.F.M. 424.
Schiitz Antal O.SC.P. 420.
Schwab, Tobias 124. 128.
Scotti, Daniel 21. 22. 23.
Sebemco (gibenik, HR) 59.
Sebessy Ferenc 61.
Sebestyén Pal 383.
Sec/am (AT) 121.
Segem’ 183.
Séllyei Teréz 294.
Senis, Philippus de 56.
Sennyei Istvan 123. 132.
Sennyei Pongrac 113.
Serédi Jusztinian O.S.B. 182. 186. 187. 188.

194. 195. 196. 197. 198. 200. 220. 225.
253-279. 283. 286. 287. 289. 290. 291. 314.
316. 317. 318. 319. 325. 326. 327. 334. 336.
337- 338- 339- 240- 343- 344- 347- 367- 368-
372-375-378-

Sereghy Laszlo 334. 337. 342.
Sfondrati, Bartolomeo, S.I. 98.
Sfoi-za—Cesarini, Virginia 356.
Shvoy Lajos 255. 316. 335. 337. 344. 371.
Silesia lzisd Szilézia
Sz'7mimZ (Sz'7mma.’, R0) 88. 95. 97. 98. 99. 100.

102.
Simon aldozar 59.
gipam (HR) 101.
Siposs Antal 239.
Sixtus, IV. 15. 31. 45.
S/emflaim (PL) 39.
Skaricza Maté 96.
Slachta Margit S.S.S. 180.
Slovinky Zzisd Szlovinka
Sodano, Angelo 364.
Soltész Béla 235.
Somogy 161. 166.
801075072 73. 371.
S0p7'077/66797210 371.
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HUNGARY AND THE HOLY SEE
OF ROME

(Sources and Perspectives)

THE MEDIEVAL ‘QUITANTIAE’ OF THE
APosToLIc CAMERAI

One of the most important fonds of the Arc/aivio Segreto T/ozticcmo consists of
documents issued by the Apostolic Camera. At the end of the nineteenth cen-
tury, the systematic analysis and utilization of its data, in parallel to the open-
ing of the Archives, was launched by medieval studies, where the German
scholars played a primary role. However, there were many Hungarian histori-
ans working with the cameralistic materials in the Arc/yivio di Stmto Roma, but
the exploration of the sources and the publication of the results were not realized
in many cases. Out of the Hungarian scholars, Jozsef Lulzcsics started the sys-
tematic exploration of the cameralistic sources from the Roman archives. Re-
grettably his work was not published, moreover, his collection of materials be-
came known only a few years ago. Concerning the cmmztcls related to the duties of
the smaller beneficiaries, we are more fortunate, since Jozsef Kormendy released
all (with the exception of the maritime Croatia and Dalmatia) the Hungarian re-
lated sources of the series in the Vatican Secret Archives two decades ago.

Concerning cameralistic “fragment” topic of the present research, the most
important file, preserved in the state archives, is the 31 volumes of the Qui-
mntiarum C07/m7mm'um er minutorum S€7”Uiti07”Zt7fl libri (1396-1511), which are in
the Fonda Cozmemle I. This series correlates with the volumes of the Anmmze, as
its volumes contain the copy of the receipts (quimntizze) issued about the duties
paid after the smaller church benefices to the Camera, and in this manner, they
complement the ASV Anmzme and the series of the Obligmfiones et solutiones.
The Hungarian relations of this series are outstanding, since the volumes of
the Quietomze found in the fonds of the Arc/aivio di Smto Roma; Cclmemlle I pre-
served important data concerning the history of the medieval Hungarian
church.

I See pp. 11-26.
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The future task of the Hungarian medieval studies is to entirely explore and
publish the Hungarian corpus of the Apostolic Camera’s archives, of which an
integral part is also the “fragment” preserved in the State Archives of Rome.

TAMAS FEDELES

THE PAPAL BULLS or MARTON ILKUSI (BYLICA)
(PUBLICATION or SOURCES FROM THE VATICAN ARCHIVES)2

Marton Ilkusi (Marcin Bylica z Olkusza) was an astronomer of Polish origin
and spent the major part of his life in Hungary. He played an important role in
the history of the Polish-Hungarian cultural relations of the fifteenth century,
besides, with his unique interest and knowledge he was one of the prominent
members of the humanist circle surround King Matthias.

There are many contemporary sources, remaining in Poland and Hungary,
reporting on his life and work; his personal bequest is still available in the col-
lection of the Jagiellonian University in the form of manuscripts and astro-
nomical tools. However, concerning his well known career, there are many
misunderstandings in the common knowledge, which could be corrected by the
archival sources explored by the Hungarian and Polish Vatican researches. The
mppliczztios and bulls, which survived in the registers of the Vatican Secret Ar-
chives, convincingly document the career of Ilkusi and prove that a year before
the “Vitéz conspiracy” he did not leave for Rome, however, in I490, only after
the death of his monarch, did he do so.

The Hungarian sources also cast light on the fact that after the fall of Janos
Vitéz, archbishop of Esztergom, and Janus Pannonius, bishop of Pécs, the Polish
astronomer enjoyed the support of an eminent patron and good friend, Laszlo
Karai; and after the death of Karai, he was deeply indebted to the humanist
bishop of Vac, Miklos Batori, and the archbishop of Kalocsa, Peter Varadi.

Furthermore, it remains certain that at the end of his life he did not return
to his motherland despite his Polish relations. Although his church benefices
established his intellectual activity and royal services, as a priest he conscien-
tiously accomplished his duties deriving from his office. His coat of arms is not
only preserved by the celestial globe sent to his country by will, but it is also vis-
ible on the seal of one of the letters written by him with his monogram.

KORNEL SZOVAK

2 See pp. 27-50.
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THE HUNGARIAN RELATED BREVES OF CLEMENT VII (1523-1526)
DATA ON THE RELATIONS or THE

HUNGARIAN KINGDOM AND THE HOLY SE3

The relations between Hungary and the Apostolic See in the preceding
years of the Battle of Mohacs (1526) are thoroughly elaborated, though, in the
course of the research, primarily the reports of legate Campeggio and nuncio
Burgio, moreover the letters sent by the Hungarians to Rome and kept in the
fonds Seg7*ete7«'z'z1 di Smto, Principi were lent on. Through the systematic collec-
tion of the breves — which are dispersed in the Vatican Secret Archives — issued
by Pope Clement VII, many new data could be gathered.

The more than 150 breves supply information about several segments of
these two states’ relations — diplomacy, the war against the Turks, the case of the
Czech heretics, etc. —, out of which the Croatian—Dalmatian borderland related
ones are being analysed. After the surrender of Nandorfehérvar (Belgrade),
Tinin (Knin) and Scardona (Skradin), Klissza (Klisa) became one of the most im-
portant border fortresses; therefore its support enjoyed high priority also from
Pope Clement VII. Like his predecessor, Pope Adrian VI, he provided the for-
tress with money, corn and war material. For the sake of avoiding abuses, he en-
trusted the distribution of the subsidies to his own men, bishop Thomas Niger
and Leonardo Crescio. The reason for this action was that the commanders of
Zengg (Senj), who were always short of money, Péter Krusics and Gergely
Orlovcsics often tried to improve their circumstances with force: they turned
the corn from Adrian VI to their own advantage, furthermore, they captured a
Turkish commercial vessel in Zara (Zadar), which was under Venetian author-
ity, and seized numerous incomes of the bishop of Zengg (Senj).

An intensive relation developed between the Pope and the Frangepan family,
who in their desperate situation placed themselves under the patronage of His
Holiness and the Holy See.

The Pontiff supported the anti—Turkish war not only with money, but also
spiritually. By way of illustration, there were only few people from the terri-
tory of the Hungarian Kingdom who could go on a pilgrimage to the Eternal
City during the Jubilee of 1525 due to the plague in Rome and the permanent
Turkish threat; therefore the Pope was lavish in indulgences: the dependants of
Bernat Frangepan, the soldiers of Kristof Frangepan, who wore the white cross
on their chests and the people of Klissza received indulgence of the Jubilee after
having visited the appointed churches.

GABOR NEMES

3 See pp. 51-70.
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THE PAPAL CONFIRMATION (APPOINTMENT) OF THE
HUNGARIAN BISHOPS IN 1554

(IN THE LIGHT OF VIENNA ARCHIVAL SOURCES)4

There were ten Hungarian bishops appointed in 1554: the cases of the arch-
bishop of Esztergom, the bishop of Eger, Gy6r, Veszprém, Nagyvarad (Ora-
dea), Erdély (Transylvania), Pécs, Vac, Tinin (Knin) and Szkopje (Skopje) were
presented to the Pope. There are rather few sources which survived about the
case in the Vatican Secret Archives, however, the Homs-, Hof- mm’ Stomtsozv/c/yiv in
Vienna is contributing to the reconstruction of the events.

On 1 May 1554 the monarch signed the presentational charter, in which he
asked for a papal confirmation for the above mentioned ten bishoprics. The
Roman agent of Ferdinand, Don Diego Lasso and the national protector of
Ferdinand’s countries acted for obtaining the papal confirmation. At that
time, the latter position was filled by cardinal Giovanni Angelo de’ Medici,
the later Pius IV. Julius III, with a certain reluctance — he bore a grudge
against the bishops, who applied too late, as well as against the monarch, who
was felt guilty in the assassination of Gyorgy Frater — gave his blessing to the
appointments on 3 August 1554. Contrary to the confirmations of 1550, the
annates were not dispensed but were ordered to the fortification of the Hun-
garian border fortresses by the Pope, which generated certain antipathy in
the Hungarian bishops.

The surviving detailed account in the Haus—, Hof— zmd Smatmrc/az'v clearly
states how serious sums were to be paid for certain bishoprics. 7720 scudi after
the archbishoprics of Esztergom, 5612 after the bishoprics of Pécs, 5116 after
Eger, 3476 after Varad (Oradea), 2661 after Transylvania, 1645 after Veszrém,
1481 after Gy6r, 14.61 after Vac, 8o3 after Tinin (Knin), and 584 scudi should
have been paid after the bishoprics of Szkopje (Skopje). It seems that a part of
the sums was dropped but the other half must have been paid and spent on the
Hungarian border fortresses, namely on the fortification of the castle of Gy6r,
which was of crucial importance for the sake of Vienna’s defence.

ISTVAN FAZEKAS

4 See pp. 71-84..
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RAGUSA AND THE BEGINNING OF THE
BALKAN M1ssIoNs5

The significance of Ragusa in the history of the Ottoman Hungary has been
blank till the recent past. The citation of the sources meant a breakthrough in
the I9 90s, according to which: the merchants of the coaster commercial city of
the Adriatic had considerable settlements in Belgrade and Temesvar (Timi-
soara), where they represented the most important basis of the Catholic mis-
sion organization. The re—discovery of the archives of the Republic of Ragusa
by the Hungarians expanded the substance of knowledge to a large extent
gained from the Roman archives, especially from the archives of the Sacred
Congregation for the Propagation of the Faith and the Roman Inquisition.

Now, after having shortly summarized the existing results, the research can
be continued with publishing and comprehensively analysing the content of an
unpublished document.

The Republic of Ragusa and the Balkan trade routes played a determining
role in the maintenance of Catholic church structures in the European half of
the Ottoman Empire. Primarily the archbishop of Ragusa mediated between
the Apostolic See and the Balkan missions. The beginning of the role in the Bal-
kan missions of the archbishop of Ragusa can be fully learnt by the documents
of the volume that mainly preserved the correspondence of the late sixteenth
century and is found in the archives of the S6lC7”6l Congregclzione per l’Ewmgeliz—
zclzione dei Popoli 0 de ,,P1*0pagamia Fide”.

The report of Archbishop Girolamo Matteucci — published in this volume —
dated in 1581 is outstanding, with the help of which the outward forms of the
intellectuals of Ragusa’s Balkan missionary zeal in the sixteenth century is pal-
pable. The report of the archbishop relied on the information of a doctor of
Ragusa, Tommaso Nadali/Natalis (Toma Budislavié in Croatian), who was ac-
tive in the Polish and Ottoman court as well as in the Balkan peninsula. He be-
came a unique member of the papal anti-Ottoman policy at the end of the six-
teenth century, moreover, due to his elaborated Ottoman connections and local
knowledge he was appointed as the bishop of Trebinje (Tribunic) by the Pope;
in his will he passed his fortune down to a Balkan seminary.

Furthermore, in the report of Matteucci the struggle of the people of Ragusa
against Protestantism in Ottoman Hungary appears. On the basis of other people
from Ragusa and of other reports of the Protestant reformers, evidently, the
merchants of the city-state were considered to be the most serious enemies of the
new Protestant doctrines in the territory of Hungary under Ottoman rule.

ANTAL MOLNAR

5 See pp. 85-104..
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THE APOLOGY OF DEMETER NAFRAGI, BISHOP OF TRANSYLVANIA
AND CHANCELLOR FROM 1601

6(PUBLICATION OF SOURCES FROM THE VATICAN ARCHIVES)

The apology of Demeter Napragi has been a neglected piece of the propa-
ganda war between the Catholics and the Protestants. In the background of its
birth there is the turbulent period of Transylvanian history. Zsigmond (Sigis-
mund) Bathory returned in 1601 to take over the Transylvanian throne, from
which he had resigned two years earlier. As a result, the Transylvanian orders
sent a delegate to Prague to Rudolph II, where they introduced their conditions,
in exchange for which they were willing to vote Archduke Maximilian as gover-
nor. They stated that Maximilian should not bring foreign soldiers to the coun-
try and he had to employ Transylvanians in his court.

The two most important demands were to tolerate the Transylvanian free-
dom of religion and to abolish the bishopric of Transylvania and to secularise
its properties. Furthermore, Demeter Nzipragi, the bishop of Transylvania,
and chancellor was criticised by a document of 11 counts, which was widely
spread. The most important ones were that he took part in recalling the re-
signed prince of Transylvania, Zsigmond Bathory, with which he opposed
Archduke Maximilian, besides, he unsparingly countered against the Tran-
sylvanian Protestant denominations and wanted to destroy them. As an an-
swer, Nzipragi wrote his apology, in which he refuted the accusations against
him point by point. Although, one part of the accusations was certainly un-
founded, it is out of question that the bishop intended to change — even by force
— the Transylvanian denominational conditions by utilizing the Habsburg
court’s endeavour for centralisation. He wanted to publish in print his apology
in consideration of the attacks against him and of the case’s political weight; the
draft of which could be the document that came down to us.

TAMAS KRUPFA

THE CORRESPONDENCE OF PAZMANY AND CARDINAL KLESL
AT THE TURN OF 1626/1627

(PUBLICATION OF SOURCES FROM THE MAGALOTTI ARCHIVES OF FLORENCE)

One of the most exciting challenges of the systematic research of the rela-
tions between Hungary and the Holy See is the exploration of the papal or

6 See pp. 105-118.
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other cardinals’ archives that are out of the Vatican and have not yet been cov-
ered by previous research.

Such a collection is the archives of the Magalotti family, which is currently
preserved by the Arc/aivio di Stzzto di Firenze. Almost half of the some 274 filzozs
and volumes consists of the documents of the most noted member of the fam-
ily, Cardinal Lorenzo Magalotti (1624-1637). Out of the volumes from number
20 to 143, the rich correspondence of the cardinal is found until 124. There are
also the other documents of his official work (notes of the Secretariat of State;
the documents of the Immzmitd Ecclesiastica, the S6lC7"6l Comulm and the P’/r0pzz—
gczmlcz Fide Congregations). Mainly theological works, treatises, discorsos were
involved in the other volumes.

One of the most unique volumes of the collection bears number 1oo, which
preserved mostly the documents of the committee of cardinals, led by Maga-
lotti, about the return of Cardinal Melchior Klesl to Vienna. Its most signifi-
cant Hungarian relation is the so far unknown correspondence of Cardinal
Klesl and Peter Pazmany, archbishop of Esztergom at the turn of 1626/1627.
The letters — which dealt with the anti-Habsburg attack of Gabor Bethlen, the
prince of Transylvania, with the peace negotiations led by Pazmany and with
the denomination organising activity of the archbishop of Esztergom — were
presented in the form of copies to Cardinal Magalotti by Klesl himself.

The prime historical importance of the documents is neither that we can
state: the papal Curia was highly interested in the Hungarian military actions
still in the first years of the Barberini pontificate; nor the fact that Klesl could
have regarded important the detailed presentation of his relations with the pri-
mate of Hungary to the papal court.

Yet, the most precious message enriches the P2izm2iny—research. It informs
us in a uniquely detailed and expressive way that Peter Pazmany, the sym-
bolic figure of Hungarian Catholicism during the early modern period and
who exclusively obtained his high position in 1616 only by Klesl’s creature,
kept his client character in their personal relation even a decade after his pa-
tron’s fall. VVhat is more, in the meanwhile Pazmany could become a signifi-
cant member of Ferdinand II’s, who removed Klesl by force, ruling system in
Hungary.

These sources of the Magalotti Archives also prove that the significance of
the relations of Hungary and the Holy See’s comprehensive research should
not be dismissed with the knowledge of other aspects of the Hungarian history,
either.7

PETER TUSOR

7 See pp. 119-136.



THE ARCHIVES OF THE COLLEGIUM GERMANICUM
8ET HUNGARICUM

The Papal German—Hungarian College, which was led by the Jesuits and
founded in 1552, through its former students, had a great role in the Catholic
revival after the Turkish conquest and the Reformation.

The archives of the College contains more than zoo linear metres of docu-
ments, out of which there are many Hungarian related sources, of which ex-
ploration could contribute to the better understanding of the history of the pe-
riod and the Hungarian church. Apart from the documents on the former
students — many of whom had important church roles, there are also saints and
blessed among them —, its collection of letters, the material of the properties
that proved the economic independence of the institution, the charters and the
collection of maps and engravings are noteworthy.

The archives preserve documents from even before the foundation: the
richness of the material is proved by the oldest charter from 1057.

TAMAS T(’)TH

FROM THE ‘MONUMENTA’ TO THE ‘ANNATES’
THE RESEARCH OE PRIEST-HISTORIANS OF THE

VESZPREM DIOCESE IN VATICAN

In the course of the twentieth century, there were all in all four diocesan
priest—researchers on two occasions who visited the archives of the Vatican to
do a research that excited nationwide interest. The result of their work is am-
biguous. While the result of the exploration of sources from Vatican by the
support of the diocese of Veszprém at the turn of the century became a splendid
and thorough work (Monumental Romzmzz Episcopatus Wasprimiensis), the result
of the research in the 19803 partly has not been analysed yet.

By examining the reasons, one should state that these researches took part
in different circumstances. Bishop Karoly Hornig (from 1912 cardinal), in a
prosperous period of Hungary by leading a wealthy diocese and utilizing its re-
sources, could make such demands on people like Jozsef Lukcsics and Miklos
Pallay, diocesan priests — whom he chose for the publishing — of which the re-
sult could have only been an outstanding work. His perfectionism is praised by
the appearance of the publication as well as by the choice of the colleagues who
were regarded as the best in their profession.

8 See pp. 137-156.
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The compass of the research in the 1980s was determined by other condi-
tions. For various reasons, certain dioceses could not undertake private re-
search in the Vatican; moreover, the study of church history as a discipline of-
ten faced obstacles. The publications related to the topic reduced to a minimum
on the diocesan and national level. As a consequence, it is meritorious by all
means that as soon as the opportunity arose, church historian scholars — Jozsef
Horvath, parish priest of Vorosberény and Jozsef Kormendy, provost of Fels6-
ors — appeared in the Vatican Archives. Although, they were not at the begin-
ning of their career, full of energy, like the two researchers — sent by Hornig —
had been, but they were old and reaching the end of their career. They could
visit Rome as compensation partly due to their calumnies in the 19505; how-
ever, their professional skill, knowledge and scientific work were unquestion-
able. Yet, they could not make themselves independent of the circumstances.
The results of their research, though, were partly published in the forms of
analyses and publication of sources, but the original aim of their research, the
launch of the Monumenta T/mficozmz nova Regmi Hungariae series was not realized
due to the lack of a generous patron who could have taken up the cause and the
disposition of fate.9

BALAZS KARLINSZKY

THE BEQUEST OF BISHOP CSISZARIK OF VESZPREM
(DOCUMENTS FOR THE DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN THE

HOLY SEE AND HUNGARY)

Apart from the archives that preserve the official documents of the rela-
tions between the Holy See and Hungary in the twentieth century, the be-
quests of private people can serve as useful resources. In the first three decades
of the twentieth century the bequest of Janos Csiszarik, which is preserved in
the archives of the Archdiocese of Veszprém, is of great importance.

Janos Csiszarik (1860-1936) was from a Greek Catholic clerical-family,
though, he became the priest of Latin rites of the diocese of Kassa (Kosice).
From 1906, he worked as a legal advisor in canon law at the Austro—Hungarian
Monarchy’s embassy of the Vatican. On his merits, he obtained the title of a
bishop in 1917 (there were such titles so—called elected bishops in Hungary,
which were granted by the monarch and were not accompanied by consecra-
tion). He served the foreign affairs of Hungary from 1919 to 1930 as the legal
advisor in canon law of the Ministry of Foreign Affairs. In this position he had

9 See pp. 157-178.
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a great influence on the relations of the Holy See and Hungary, he was regu-
larly asked concerning the appointment of bishops or the debates over the un-
settled ecclesiastical affairs after the Treaty of Trianon.

The published documents allow for a glimpse of such cases, and illustrate
the church policy of the Austro—Hungarian Monarchy and then the Hungar-
ian Kingdom. The topics of the documents: the filling of the bishoprics of
Eperjes (Presov) (1912), the canonical appointments and the question of the
maintenance of the Hungarian Royal Patronage and Supremacy (1919), the
person of the military bishop (1927), the filling of the archiepiscopal see of
Esztergom (1927), the government of the divided dioceses by the border of
Trianon (1929).‘°

MATE GARDONYI

THE RECENTLY OPENED FONDS OF VATICAN AND THE

HUNGARIAN HISTORICAL RESEARCH

The exploration, publication and analysis of the Hungarian related sources
of the Vatican are an opportune and important task of the Hungarian historical
research. VVhile, there are many publications of sources on the material from
modern history, there is little focus shed on the exploration of the newly
opened documents of the Vatican from the twentieth century on the Hungar-
ian side. This lack is about to be retrieved by the inventory of the Hungarian
related documents.

At the beginning of the present research, it is worth being aware of the his-
torical preliminaries: when and which fonds became available, where they are
kept, what questions and opportunities the material raises and who out of the
foreign and Hungarian researchers have already dealt with them. The opening
of the archival fonds of the Vatican was accomplished gradually throughout
the last two centuries, usually by covering a given Pope’s pontificate; last time
in September 2oo6, it was covered until the death of Pius XI, IO February 193 9.
The Hungarian historical research reacted to these openings in the beginning
at once, later with certain time lag. By examining the reasons for these delays,
one can state that apart from the changing science policy, the lack of a Hungar-
ian institution in Rome, which embraces the historical research in the Vatican,
might have contributed to them.

To comprehend which historical documents became available after the last
opening, the structure of the Curia should be surveyed under Pius XI. Under

I0 See pp. 179-202.
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the examined period, it consisted of 12 congregations, 3 tribunals, 6 offices and
varying number of permanent committees.

A significant part of these documents on the curial institutions as well as the
material on the diplomatic delegations of the Holy See — especially of the
neighbouring countries’ nunciatures, which are important concerning the
Hungarian aspect — can be found in the Vatican Secret Archives. The smaller
part can be inspected in the archives of the given papal dicasteries, or in the pri-
vate archives of the curial bodies.

VVith numerous contributions, the newly opened fonds enrich and tinge the pic-
ture of Hungary after Trianon as well as of the policy of the other successor states of
the Austro—Hungarian Monarchy towards national minorities and the church.

Concerning the latter one, such questions are answered how the never expe-
rienced radical policy towards national minorities of the neighbouring coun-
tries — especially the newly founded Czechoslovakia in 1918-1920 — influenced
the removal of the Hungarian clerics, or the attempts for their removal, the
granting of the parishes and church benefices, the seminaries, moreover how it
affected the institutions maintained by monastic orders.

The appealing letter of the provost ofJaszo, Menyhért Takacs, addressed to
the papal nuncio of Prague in 1922 and 1924., serves an excellent example to the
above mentioned events; in the letter, the provost mentions — among others —
the capture of the famous schools, the dissolution of the Catholic board-
ing-school of Kassa (Kosice) and the attempts toward the expulsion of the
members of the order, though, who were not born there but lived in Kassa and
Jaszé (jasov) for decades.

The harassment of Antal Papp, the bishop of Munkacs (Mukachevo), and
Agoston Fischer—Colbrie, the bishop of Kassa by the Czechoslovakian state, the
immediate expulsion of the priests and chaplains from their mother land owing
to their Hungarian nationality or its acknowledgement are without historical
precedent in the region.

These problems could not be solved by the fully informed and appealed pa-
pal diplomacy in most cases, neither in the prohibition of the usage of Hungar-
ian language in the seminary of Nagyszombat (Trnava), which was established
by Miklos Olah and Peter Pazmziny, archbishops of Esztergom.“

PETER TUsoR, KRISZTINA ToTH

” See pp. 203-252.
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THE FILLING OF THE ARCHIEPISCOPAL SEE OF ESZTERGOM IN 1927
(IN THE LIGHT OF THE SOURCES OF VATICAN)

The archbishop of Esztergom was the Prince-primate of Hungary, the head
of the Hungarian Catholic Church and a high public dignity. Earlier, the Hun-
garian king used to practice the right of the Hungarian Royal Patronage and
Supremacy over the Catholic Church, of which the most important licence was
the appointment of the prelates. The constitutional form of Hungary then was
still kingdom, however the throne was vacant. According to the statement of
the Church, in this case, the Hungarian Royal Patronage reverted to the Holy
See. Yet, the Hungarian government wished to intervene into the appointment
of the bishops. According to the agreement of IO May 1927 (intescz semplice), be-
fore the appointment of the bishops the Holy See pursued confidential negotia-
tions with the Hungarian government, moreover the government could pro-
test against the nominee of the Vatican.

The genuine test of the agreement was the filling of the archiepiscopal see of
Esztergom. After the death of Prince—primate Janos Csernoch on 25 July 1927, the
guesses about the successor immediately started in the press. The names of the
later nominees arose, Lajos Szmrecsanyi, the archbishop of Eger, Gyula Glatt—
felder, the bishop of Csanad and Jusztinian Serédi, Benedictine monk. The Hun-
garian government nominated Szmrecsanyi, the archbishop of Eger, to the archi-
episcopal see of Esztergom. The Conference of Bishops supported Glattfelder, the
bishop of Csanad, and lstvan Hanauer, the bishop of Vac, who had remarkable pas-
toral qualities.

Serédi was a canonist of international reputation, who lived in Rome for
more than one and a half decades, where he participated in the completion of a
new codex of canon law as a colleague of Cardinal Pietro Gasparri; then after
its publication he edited its legal sources. Apart from this, Serédi was the legal
advisor in canon law of the Hungarian embassy in the Vatican from 1920, the
Roman clmrge d’affczz're.v of the Hungarian bishops and the Hungarian Benedic-
tine congregation, the professor of the Saint Anselm College and the collabo-
rator of many congregations of the Holy See. When the episcopal see of
Székesfehérvar became vacant after the death of Ottokar Prohaszka on 2
April 1927, the Hungarian government nominated him for tactical reasons as
opposed to the nominee of the Holy See, however, the Pope refused to accept
the nomination.

Although, Jusztinian Serédi was the close confidant of Gasparri, his nomi-
nation to the archiepiscopal see was not raised by the cardinal secretary of
State, but by the Hungarian press, according to the conclusion that he enjoyed
the confidence of the government since he had been nominated for the episco-
pal see of Székesfehérvar a couple of months before. Gasparri did not support
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Serédi at first, since he assumed that the publication of the sources of the code
of canon law would have become halted, besides, he did not regard Serédi as a
politician type.

Serédi was not supported by his superior, Fidelis von Stotzingen Benedictine
abbot primate, either, since in his view, Serédi lacked the monastic virtues and
the genuine Benedictine spirit. At the background of this statement may have
been the conflict between Serédi and Stotzingen over the disciplinary rules of
the Saint Anselm. However, Cesare Orsenigo, the nuncio of Budapest, per-
suaded his superiors that they could not find a suitable nominee in Hungary;
the opposition of the Benedictine primate abbot did not hinder the filling of the
prestigious office, moreover, he added that the Hungarian conditions were not
adequate since the church and politics closely intertwined and the church was
under state tutelage.

Therefore, the Holy See advocated the nomination of Serédi, who had great
prestige due to his scientific work and was considered to be an outsider, more-
over whom the cardinal secretary of State also supported despite the objection
of the Hungarian government. The nomination of Serédi was rejected by the
government, instead of Szmrecsanyi, the archbishop of Eger, who did not ac-
cept the nomination due to his age, the government nominated Gyula Glatt-
felder, the bishop of Csanad.

Cardinal Gasparri proposed a temporary solution, the appointment of
Serédi to the administration of the archdiocese of Esztergom, in order to gain
the experience that the government missed in his character. However, the
temporary solution was refused by the government. In answer to the refusal,
on 30 November the Pope appointed Serédi as cardinal and archbishop of
Esztergom; the appointment was published in the issue of the Osserwztore
Romano on I December, with which the government was confronted with
sheer facts. The procedure of the Pope that first he created the monk cardinal
then he appointed him as the archbishop of Esztergom as a cardinal, empha-
sized that no one could have objections since it meant a great honour to the
country. Serédi was consecrated on 8 January 1928 by Pius XI and took the
chair of Esztergom on 28 January.

The will of the Holy See prevailed in the nomination, however, it emerged
that they expected the change of the relations of the church and state in vain
from Serédi.”

BALAZS CsfKY

‘Z See pp. 253-280.
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THE BACKGROUND OF AN APOSTOLIC ADMINISTRATOR’S APPOINTMENT

THE RESIGNATION or COUNT JANOS MIKES
FROM THE BISHOPRIC or SZOMBATHELYI3

The reason for the appointment of an apostolic administrator to the head of
the diocese of Szombathely in 1936 raises a differently interpreted question
about the relations of the Holy See and Hungary, which has been scarcely men-
tioned by secondary literature — solely on the basis of Hungarian sources. For
the reconstruction of the events and the exploration of the causes and effects,
the episcopal benefice, the constitution of the chapter, its roles and opportuni-
ties, and the person of the bishop should be examined.

As a result of the intertwining of several factors — devaluation of govern-
ment securities and bonds, capital levy, economic world crisis — at the begin-
ning of the 19305, the episcopal benefice of Szombathely, as well as many
church great benefices, strove against serious financial difficulties. Bishop
Janos Mikes took steps to solve the financial problems for the sake of economic
rehabilitation, for which he should have won the approval of the chapter,
though, he did not receive it. The conflict between the bishop and the chapter
was at the background of the refusal. This conflict was primarily rooted in
their different opinions about capital and church administration. Further-
more, in certain cases Bishop Mikes did not ask their approval and advice con-
cerning the investment of bigger sums, besides, despite their repeated demand,
he did not hand over the money of the foundations handled by the chapter.

As a consequence, Ferenc Rogacs and Béla Honti canons presented the case
to the Apostolic See, which was followed by the examination of the economical
situation of the diocese. It was executed by Janos Drahos, canon of Esztergom
on behalf of Cardinal Jusztinian Serédi. The inquiry established that the bishop
owed a considerable sum for the foundations of the diocese. As he did not ar-
range his debt, despite the demand of the Consistorial Congregation, in the
form of advice, the Pope asked him to resign from the spiritual guidance of the
diocese.

It was impossible to appoint a new diocesan bishop due to the indebtedness
of the episcopacy, and a vicar capitular due to the low number of the canons and
their conflict with the bishop. Therefore, an apostolic administrator was to be
appointed in the person of Jozsef Gro’sz, titular bishop of Orthosia, who had a
benefice in the cathedral chapter of Gy6r and was familiar with church admin-
istration, namely, he was an auxiliary bishop next to the ill Antal Fetser, bishop
of Gy6r from 1928 to 1933 and knew the diocese of Szombathely well.

KRISZTINA T(’)TH

13 See pp. 281-328.
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THE SUCCESSION or ISTVAN MIKLOSY, THE BISHOP OF HAJDt’IDoRoG
NEW DATA FROM THE ARCHIVES OF THE

NUNCIATURE OF BUDAPESTI4

The diocese of Hajdudorog — which was founded in I912 in the midst of
heated tempests concerning foreign and domestic politics — served as a bond be-
tween the Byzantine—rite Catholics who lived in Hungary and whose mother
tongue and identity was Hungarian. Prior to I 912, the Hungarian Greek Cath-
olics lived in dioceses where the Old Slav and Roman liturgical language was
used. On the one hand, their movement for the usage of Hungarian as the lan-
guage of liturgy in the middle of the nineteenth century encountered deter-
mined prohibitions from the Holy See, on the other hand, it became one of the
nationality questions in Hungary at the turn of the nineteenth and twentieth
century. Finally Franz Joseph, for reasons of domestic politics, carried through
the establishment of the diocese of Hajdudorog, yet, as opposed to Hungarian,
the Holy See adhered to Ancient Greek as the official language of the diocese,
because it was a liturgical language recognized in the canons and neutral con-
cerning the nationality question.

The political change after the establishment — the First World War and its
catastrophic consequences — totally repositioned the situation of the diocese of
Hajdfi dorog. Istvan Miklésy, who was appointed in 1913, could not find his
place in the Horthy Era, which resulted in serious crisis in the life of the Hun-
garian Greek Catholic Church from the beginning of the 1930s.

After the death of Bishop Miklésy in 1937, the successor’s capability to re-
new the diocese, which fell to stagnation, was a crucial consideration. Accord-
ing to the documents of the archives of the nunciature of Budapest, in spite of
everything, the prime nominee of the Secretariat of State was the sixty-
year—old Bishop Bazil Takacs, the exarch of the Ruthenians living in the United
States, who unanimously failed during his one and a half decade long American
activity. It would have been a great convenience for the Holy See to “rescue”
the bishop from a tight corner to such a diocese where he would not have had
language barriers; yet, this solution conveyed the message to the clergy and
community of the diocese of Hajdudorog that the Holy See did not have a high
opinion of them.

As opposed to Bishop Takacs, the Hungarian Greek Catholics preferred the
young, highly educated and energetic Miklos Dudas, Bazilite monk. The pro-
cess, which was protracted until March 193 9, resulted in the episcopal appoint-
ment of Miklos Dudas. The refusal of Bishop Bazil Takacs’s nomination was
caused by an anonymous, but undoubtedly authentic letter addressed to the

I4 See pp. 329-346.
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nunciature of Budapest, which cast a shadow on the prelate’s moral irreproach—
ableness.

The case won particular significance in the light of the events of the follow-
ing decade. After the communist takeover, from 1948, the merger of the Greek
Catholic Church with the local orthodoxy was being planned also in Hungary.
If the diocese of Hajdudorog had not been headed by Miklos Dudas, who firmly
led the Greek Catholic clergy, but by the old, disrespected Bazil Takacs, the
Rakosi regime would have accomplished their plans. It should be added that
Bishop Takacs died in 194 8; consequently, the Hungarian Greek Catholics
might have been left without a leader during the most critical period.

TAMAS VEGHSE6

THE VILLA OF THE HUNGARIAN EMBASSY TO THE
HOLY SEE AND THE OPUS DEIIS

After the leaving of Baron Gabor Apor and the staff of the embassy in 1944,
their villa rented from Mario Gori Mazzoleni stood empty at 75 Via Bruno
Buozzi; and supposedly it went under the authority of the Swedish legation,
just as the building of the Hungarian embassy in Rome. The guardianship of
the building was taken over by the Roman embassy of the new Hungarian gov-
ernment in 1946, and they maintained the tenancy in the hopes of the restora-
tion of diplomatic relations.

In spite of the definite intention of the Hungarian government and the
Holy See, the settlement of the suspended relations, due to the expulsion of
Angelo Rotta on 4. April 194.5, was overdue since the relations of the great pow-
ers was being changed, Hungarian domestic politics were unstable, Hungary
lacked sovereignty and there were measures taken against the Church. In the
course of various initiatives the representatives of the Holy See expressed that
the relations had been broken only temporarily and after the recovery of the
Hungarian total sovereignty the establishment of diplomatic relations would
not be hindered. This belief was also voiced by Francesco Borgongini Duca,
Italian nuncio, concerning the tenancy—affair.

Around the change of ownership of the villa, where the embassy resided,
the new owner Opus Dei questioned the right of lease due to the discontinuance
of the diplomatic relations to obtain the whole building that it bought for a for-
tune. In connection with the case, the private letter of Domenico Tardini sent
to the Italian ministry of foreign affairs also indicated that in August 1947 the

I5 See pp. 347-366.
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Secretariat of State raised doubt about the question of the Hungarian sover-
eignty and about the future of the Hungarian democracy and the Catholic
Church after the deposition of Prime Minister Ferenc Nagy.

The question of the diplomatic relations was decided after 15 September
1947, the ratification of the Treaty of Paris. As the withdrawal of the Soviet
troops from the Hungarian territory was cancelled, with which the Hungarian
government ceased to have an independent scope for action, the possibility of
the restoration of the relations between the Holy See and Hungary diminished
to zero. However, the Hungarian ministry of foreign affairs wanted to main-
tain its right for the valuable lease, which was guaranteed by the effective Ital-
ian leasing law.

The representatives of the Opus Dei were industrious to do their utmost for
the sake of the entry of the property bought for a considerable sum. Yet, due to
the ban on the notice of the leases, it had never been realized, so in August 1948,
further negotiations were initiated, in the course of which all conditions of the
Hungarian party were accepted. The signed contract was by far the most con-
venient for the Hungarian party since a new real estate was rented for Laszlé
Péidor, the counsellor of embassy, for four years at 25/c Viale Gorizia, more-
over the transport of the properties of the legation was provided for and the
Italians countermanded the Hungarians’ obligation of renovation. The hand-
over of the villa was settled on 1 February 194.9, when the Spanish church or-
ganisation could finally take possession of its property and establish its educa-
tional and administrational centre that operates up to the present.

BALAZS RETEALVI

THE RELATIONS BETWEEN THE HOLY SEE AND HUNGARY

DURING THE COALITION

0945-1949)“

After the Second World VVar, Hungary’s scope for action, concerning for-
eign affairs, diminished to minimal, without the permission of the Allied Con-
trol Commission the government was not allowed to make decisions on foreign
affairs. After the treaty’s coming into force, as an occupied country, Hungary
was completely under the Soviet sphere of influence.

The diplomatic representation of the Holy See had to leave Hungary on 6
April 194.5, which de iure did not mean the break of the diplomatic relations,
though, de facto it did happen: there was not an apostolic nuncio in Hungary

16 See pp. 367-426.
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until 21 June 1990; neither was there a Hungarian ambassador delegated to the
Apostolic See. The Hungarian monarchs and governments were never indif-
ferent to the filling of bishoprics by Rome.

Without a nuncio, there was very little prospect of enforcing the centu-
ries—old Hungarian Royal Patronage and Supremacy, albeit, it became current
after the death of Prince—primate Jusztinian Serédi on 29 March 1945. The
Holy See did not take the simple agreement of 1927 (imem semplice) into consid-
eration at the episcopal and archiepiscopal appointments of 1945 and 1 949, nei-
ther did it concerning the appointment of Jozsef Mindszenty, the archbishop-
primate of Esztergom.

The Holy See endeavoured to normalize the diplomatic relations, and
though for different reasons, this was also the interest of the Hungarian gov-
ernment as well as of the Hungarian Catholic Church. This effort gradually al-
tered from the beginning of 1946, though the intention became vivid, it had to
face many obstacles. Moreover, in the foreign policy of the Soviet Union, the
View against the Vatican, more precisely against its being an international legal
entity, and its anti—Catholic attitude which went back to the orthodox tradi-
tion, were being strengthened. By the end of 1946, the role of the Jesuits as a
mediator between Moscow and Rome concluded. In May 1947, Laszlé Téth,
the rector of the University of Szeged, was sent to Rome by the Hungarian
government to prepare the debate of the current questions (optional religious
instruction in the schools, Catholic press, associations, etc.), but his mission —
as it was not well—considered and prepared — closed without success. At that
time, the politicians were pondering on the preparation of a concordat. This
intention of the government remained also after the treaty had become en-
forced, since the Holy See — due to the restricted political scope for action that
became permanent despite the new circumstances — had already refused the
restoration of the diplomatic relations.

The year of 1948 was passed with the unscrupulous takeover of the left
wing and the confrontation of the Catholic Church, while the efforts to reach
an agreement or solution derailed. After the arrest of Cardinal—archbishop
Jozsef Mindszenty on 26 December 1948 and his sentencing, an insurmount-
able barrier evolved between the Holy See and Hungary, and between 1949
and 1962 the possibility of maintaining legal relations completely ceased to
exist.

MARGIT BALOGH

Translated by AGNES PALOTAI
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