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♦ ♦ ♦    NÉMETH LÁSZLÓ IMRE

A milánói magyar katolikus közösség 
története 1924–1974
(Vázlatos áttekintés)

A milánói magyar katolikus közösség történetéhez fő forrásunk az Olaszor-
szági Magyar Katolikus Misszió (rövidítése: OMKM) levéltára.1 E levéltár-
ban találhatók a római és az olaszországi magyar lelkészek lelkipásztori ér-
tesítői2 és a menekült  lelkészek iratanyaga. A levéltár a legutóbbi időben
CD-tárral bővült, amelyben a milánói közösség életéhez kapcsolódó CD-k is
vannak.3 A milánói  magyar  közösség életére vonatkozó írott  dokumentu-
mok, illetve azok fénymásolatai külön irattartóban kaptak helyet.4 Sok infor-
mációt merítettünk továbbá a magyar emigráció egyik legnagyobb egyénisé-
gének,  Zágon  Józsefnek  a  levéltárából,5 valamint  Apor  Gábor,  volt
szentszéki követ irathagyatékából, amely feldolgozás alatt van.6 A még élő
tanúk szóbeli visszaemlékezéseit is felhasználtuk.

A rendszeres, havi milánói magyar szentmisék 50. évfordulóját a milánói
magyar  katolikus  közösség 1999.  március  7-én ünnepelte.7 Tíz  évvel  ké-

1 NÉMETH László Imre, Az Olaszországi Magyar Katolikus Misszió levéltára 1952–2006, in  Ma-
gyar Egyháztörténeti Vázlatok (a továbbiakban: MEV) 21 (2009) 1-4/265-293.

2 NÉMETH László (Imre),  Olaszországi lelkipásztori értesítők, 1945–1996, in  Látó szívvel (szerk.
Bende József, Deák Viktória Hedvig OP, Pákozdi István; Budapest 2006) 281-289. A tanulmány
megjelenése óta a levéltárba kerültek a  Római Magyar Kurír (OMKM 73), valamint az Élet c.
folyóirat példányai (OMKM 74). A lelkipásztori értesítők elektronikus adathordozón is megtalál-
hatók. OMKM CD 1: Tóth Giulio, Anisich Jenő és Frank Miklós lelkipásztori értesítői, 1953–
1973, OMKM CD 2: Kovács Angelus Üzenet c. lelkipásztori értesítői, 1973–1996.

3 OMKM CD 10: Milánó 56-os forradalom 50. évfordulója; OMKM CD 13-14: Milánó 60. évfor-
duló 2009; OMKM CD 22: Milánó 65. évforduló 2014; OMKM CD 43: Milánó családtalálkozó
2012.

4 OMKM 78.
5 Életrajza: NÉMETH László Imre, A római Szent István Alapítvány 50 éve (Budapest 2015) 22-24

és fényképe: 81. A levéltár leírása: NÉMETH László Imre, Mindszenty megvalósult álma, a Santo
Stefano Rotondo és a Szent István Ház (Budapest 2009) 13-15. 

6 Életrajza: NÉMETH, A római… 31-32 és fényképe: 83. Az Apor-gyűjtemény a római Szent István
Alapítvány levéltárában található.

7 Évfordulós mise, in Magyar Nemzet (1999. március 9.); OMKM 78/10-6. A jubileumra készített
emléklap: OMKM 78/9.
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sőbb, a 60. évfordulóra jelent meg egy népszerűsítő összeállítás a közösség
történetéről, amely az 1949–2009 közötti évek történetét mutatja be.8 Azóta
sok új információ, dokumentum került elő. E rövid tanulmány célja, hogy az
összegyűjtött  anyag  alapján  felvázolja  a  milánói  magyar  közösség  életét
1924–1974 között. Alapos kutatásnak kellene megelőznie egy ilyen munkát,
ezért ennek az írásnak minden bizonnyal sok a hiányossága. Ennek ellenére
nem hiábavaló a meglévő adatok, ismeretek összerendezése, rögzítése, mert
lehetőséget ad arra, hogy kijelölje a kutatási területeket, feltárja a fehér fol-
tokat és így ösztönzést adjon egy alapos történeti munka megírásához.

Az 1924-et megelőző évekből jelenleg nem áll rendelkezésre információ,
az 1974-et követő évek történetének tárgyalása pedig az elérhető források
bősége miatt jelentősen eltér a korábbi évekétől, és egy másik tanulmányban
már érintettük azt.9 Az itt bemutatott ötven évet a közösség életének alakulá-
sa és a történelmi események alapján négy részre osztottuk:

A II. világháborút megelőző (1924–1945) és az azt követő évek (1945–
1948/1949) alkotják az első két korszakot, amelyekre vonatkozóan a forrá-
sok elég szűkszavúak.

A harmadik korszak az 1949-től 1959-ig terjedő tíz esztendő, amely a kö-
zösség életének legaktívabb időszaka volt. Erre az időszakra esik az 1956-os
magyar forradalom és annak következményei az emigráció életére. Nem vé-
letlen, hogy ezekből az évekből van a legtöbb adat. 

Végül a negyedik korszak, az 1959-től az 1974-ig terjedő évek tárgyalása
zárja le az ötven év történetének bemutatását.

KEZDETEK: 1924–1945

Az első  ismert  milánói  magyar  lelkipásztor  Rejőd  Tiborc  pápai  kamarás
volt.10 Gyulafehérváron született 1892. június 17-én. 1909-től Rómában a
Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke volt. 1915-ben Gyulafe-
hérváron szentelték pappá. 1920-tól 1928-ig Budapesten az „Ecclesia” Egy-
házművészeti és Áruforgalmi Rt. Igazgatója volt. Budapesten a IV. kerület
(jelenleg V. kerület) Irányi utca 25. szám alatt lakott,11 emellett 1924–1928

8 NÉMETH László (Imre), A milánói magyar közösség krónikája 1949–2009 (sokszorosított kiadás,
Róma 2009).

9 NÉMETH László Imre,  Adalékok a római magyar lelkészség történetéhez. Harmadik rész 1973–
1999, in MEV 28 (2016) 1–4/154–193.

10 VICZIÁN János,  Rejőd Tiborc, in  Magyar Katolikus Lexikon (a továbbiakban: MKL) XI (Buda-
pest  2006) 545;  FERENCZI Sándor,  A Gyulafehérvári  (Erdélyi)  Főegyházmegye történeti  papi
névtára (Budapest-Kolozsvár 2009) 383-384. Nevét megemlíti  SZARVAS Béla,  A szórványban
élő katolikus magyarság pasztorációja Olaszországban, in MEV 7 (1995) 3-4/238.

11 Magyar Katolikus Almanach II (szerk. Gerevich Tibor, Lepold Antal, Zsembery István; Buda-
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között milánói magyar lelkész is volt. Évente háromszor utazott Milánóba,
hogy ott a magyar közösségnek szentmisét tartson. 1929-ben Svájcban lett
kórházlelkész, minden bizonnyal ezért nem folytatta tovább a milánói ma-
gyar közösség lelkipásztori ellátását. 1940-ben tért vissza Erdélybe. Gyula-
fehérváron hunyt el 1972. június 2-án.

Milánói működéséről elég kevés az adat. Az 1926-ban megjelent Milánói
Magyar Újságban az alábbi hír olvasható:12

„A Milánói Magyar Egyesület, mint minden évben, ez alkalommal is
megtartotta Szent Istvánnak, az első magyar királynak napját, a Via Ver-
din lévő S. Giuseppe templomban ünnepélyes istentisztelettel, s banket-
tel az egyesület helyiségében.”

A Milánói Magyar Egyesület a fiumeivel együtt a legaktívabb volt Olaszor-
szágban.13 Milónában élt a legnépesebb magyar közösség, mintegy 2000 fő,
amit Trieszt és Róma követett körülbelül egyforma létszámmal, 300-500 fő-
vel.14 Száll József, aki 1962. október 1-jétől vezette a római magyar követsé-
get, majd 1964-ben Olaszországtól politikai menedékjogot kérve emigrált,15

1962. december 11-én kelt jelentésében azt írta, hogy az Egyesület 1933-ban
alakult.16 Ez azonban biztosan téves dátum, mert 1924 őszén a pár évvel ko-
rábban alakult Egyesület fiatalokból választott tiszti karral újult meg.17 Az
Egyesület megalakulásának pontos dátuma ismeretlen.18

Az 1926. augusztus 20-i szentmiséről írt beszámolóban szereplő kitétel, a
„minden évben”, nem tudni pontosan, mit takar. Feltehetően úgy értendő,
hogy az Egyesület megalakulása óta. A szentmisét augusztus 22-én, vasár-
nap mondta Rejőd Tiborc atya, aki már augusztus 3. óta a városban tartózko-
dott. Az ünnepi szentmise után a templom előtt készült fényképfelvétel alap-
ján  kb.  hatvanan  vettek  részt  a  szentmisén,  amelyen  Zsizsmann  Rezső
orgonaművész és a budapesti királyi Operaház Milánóban tartózkodó tagjai
működtek közre.19 Az erdélyi származású orgonaművész 1885-ben Körmöc-

pest 1928) 74.
12 Milánói Magyar Újság 1 (1926) 9-10/16; OMKM 78/22 (fénymásolatban).
13 Magyar Egyesületek, in Milánói Magyar Újság 1 (1926) 11-12/23; OMKM 78/23.
14 ZAKARIÁS Árpád, Magyarok Itáliában, in Milánói Magyar Újság 1 (1926) 8/2-4; OMKM 78/21

(fénymásolatban).
15 NAGY Csaba, A magyar emigráns irodalom lexikona (Budapest 2000) 911.
16 A jelentést közreadta: NAGYLAKI Endre, Az olaszországi emigráció négy évtizede, in ArchivNet,

XX.  századi  történeti  források  7  (2007)  3.  sz.,  http://www.archivnet.hu/politika/  az_olasz-
orszagi_magyar_emigracio_negy_evtizede.html.

17 Magyar Egyesületek, in Milánói Magyar Újság 1 (1926) 11-12/23; OMKM 78/23. 
18 PELLES Tamás, A milánói magyar iskola (1934–1943), in Hungarólógiai évkönyv 3 (Pécs 2002)

1/170.
19 Milánói Magyar Újság 1 (1926) 11-12/22; OMKM 78/23.
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bányán  született.  Az  1920-as  évek  gazdasági  válsága  miatt  feleségével,
Szentpétery Ilonával, a szintén kiváló zongoratanárnővel jött Olaszországba.
Milánóban két évet töltöttek, tanítottak és hangversenyeket adtak. Sok neves
olasz művésszel, zeneszerzővel kötöttek ismeretséget. Zsizsmann Rezső ha-
zatérése után, 1929–1941 között Kolozsváron a zenei élet kimagasló egyéni-
sége, többek között a Szent Mihály-templom orgonistája és karnagya lett.20

A MILÁNÓI MAGYAR KÖZÖSSÉG 1926-BAN, SZENTMISE UTÁN A CHIESA SAN GIUSEPPE ELŐTT

A San Giuseppe-templom a Via Verdi 1. szám alatt található, a Scala köz-
vetlen közelében. A templomot Francesco Maria Richini (1584–1658) milá-
nói építész tervezte a XVII. században. A kezdeti lombard barokk építészet
első  alkotásai  közül  való,  prototípusa  a  későbbi  barokk  templomoknak.21

Annyi megállapítható, hogy a milánói magyar közösség a város egyik igen
nevezetes templomában tartotta a szentmiséket.

A Milánói Magyar Egyesület 1936–1937 évi vezetőségéről az OMKM le-
véltárában található egy tablókép, amelyen 25 személy fényképe látható.22

20 GUTTMANN Mihály, Zsizsmann Rezső-emlékhangverseny Kolozsváron, in Szabadság (2010. má-
jus 11.).

21 A templom történetéhez:  COPPA,  Simonetta – BIANCHI,  Federica,  Lombardia barocca (Milano
2009).

22 OMKM 78/14.
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Legfölül van báró Abele Egon, magyar királyi főkonzul fényképe, aki 1887-
ben Fiuméban született. Elvégezte a bécsi diplomáciai akadémiát. Számos
állomáshely után 1935. május 15-től 1944. október 16-ig volt a milánói kon-
zulátus vezetője. 1943. december 31-én lett I. osztályú konzul.23 A tablón az
alatta lévő sorban Körmendy Lajos fényképe látható, aki az Egyesület elnö-
ke volt. Róla később lesz még szó.

Nem tudni pontosan meddig tartották a magyar szentmiséket a San Giu-
seppe-templomban. Az biztos, hogy még a II. világháború előtt, talán 1929-
ben, Rejőd Tiborc távozása után áttették a helyszínt a San Sepolcro-temp-
lomba.24 Hosszú évtizedekig, egészen pontosan 1996 júniusáig ez a templom
adott helyet a milánói magyar szentmiséknek.25

A San Sepolcro a régi római fórum helyén áll.26 Benedetto Ronzone vagy
Rozone  magister monetae, a pénzverésért felelős személy alapította 1030-
ban magánbirtokán, kriptával együtt. A templomot 1036-ban Ariberto (970–
1045), aki 1018-tól volt milánói érsek, a Szentháromság tiszteletére szentel-
te fel. IV. Anselm da Bovisio (†1101), aki 1097. november 3-tól volt milá-
nói érsek, átalakíttatta, és 1100. július 15-én a lombard keresztes hadjárat el-
ső évfordulóján a jeruzsálemi Szent Sír (San Sepolcro) tiszteletére szentelte.
Az évszázadok során sok változtatáson ment át, tornyai a XIII. században
épültek. 1593 és 1631 között Federico Borromeo bíboros (1564–1631), aki
1595-től volt milánói érsek, a templomot Aurelio Trezzivel (1598–1625) ba-
rokk stílusban alakíttatta át, és mellette létrehozta a Biblioteca Ambrosianát.
A  homlokzatot  lombard  román  stílusban  1894  és  1897  között  Gaetano
Moretti (1860–1930) és Cesare Nava (1861–1933) állította helyre. 1928 és
1940 között itt volt az olaszországi Szent Sír Lovagok székhelye. A nagy
sekrestyét ekkor káptalanteremnek használták. A lovagok 1940-ben a San
Simpliciano-templomba helyezték át székhelyüket. 1929-ben a templom plé-
bániai funkciója megszűnt, és a Biblioteca Ambrosiana fennhatósága alá ke-
rült. 1934-ben Alfredo Ildefons Schuster bíboros (1880–1954), aki 1929-től
volt  Milánó érseke,  templomigazgatósággá (rettoria)  alakította,  amelynek
élére templomigazgatót (rettore) nevezett ki.

23 PRITZ Pál,  Iratok  a  magyar külügyi  szolgálat  történetéhez  1918–1945 (Budapest  1994)  472;
VAJAY Szabolcs, A Máltai Rend magyar lovagjai 1530–2000 I-II (Budapest 2002) 204. Szemé-
lyes történetéhez: CSORBA László, A római magyar követ jelenti... A magyar–olasz kapcsolatok
története 1945–1956 (Budapest 2010) 86-os jegyzet.

24 LEGNANI, Franco, Tempio del Santo Sepolcro di Milano (Milano 1991) 16.
25 A  szentmiséket  ezután  a  Via  Durinin  lévő  Santa  Maria  della  Sanità-templomban  tartották.

NÉMETH, A milánói… 18-19.
26 LEGNANI 9-18.

171



♦ ♦ ♦    N É M E T H  L Á S Z L Ó  I M R E

A II. világháború előtt a legjelentősebb magyar intézmény Milánóban a
magyar iskola volt. Ennek történetét a róla megjelent tanulmány27 alapján is-
mertetjük röviden.

Az iskola létrehozásában és fenntartásában az 1904. április 16-án megala-
kult Julián Egyesületnek volt döntő szerepe. A berlini magyar iskola meg-
szervezője, Mezey Emil 1932-ben Milánóba költözött, és a mintegy 50 ma-
gyar tanköteles gyerek láttán itt is kezdeményezte az iskola elindítását. A
Milánói Magyar Egyesület 1934. március 24-én tartott közgyűlésén elhatá-
rozta a magyar tanfolyam indítását. A Julián Egyesület 1934 augusztusában
Milánóba küldte várpalánkai Klimkó Lászlóné Szabó Frida budapesti polgá-
ri  iskolai  igazgatónőt,  akit  megbíztak  a  magyar  tanfolyam szervezésével.
Munkája eredményeként 1934. október 14-én megtartották az első szülői ér-
tekezletet, a tanfolyam pedig még abban hónapban, október 29-én elkezdő-
dött. Kezdetben csak magyar gyerekek látogathatták, 1935-tól engedélyez-
ték, hogy a nem magyar állampolgárságú gyerekek is járhassanak a délutáni
iskolába, amelynek egy helyi elemi iskola adott tantermet a Via Carlo Poerio
8. szám alatt. Az 1935–1936-os tanévet az iskola a Viale Milano 26. szám
alatt önálló helyen kezdhette meg 39 magyar és 29 olasz gyerekkel. 1937–
1938-as évtől ismét költözött az iskola. Egy több helyiségből álló lakást bé-
reltek a Via Daniele Manin 3. szám alatt, amely be tudta fogadni a nagyobb
létszámot, és már nem délutáni, hanem délelőtti rendes elemi iskolaként mű-
ködött. A következő tanévben, 1938 őszén a Via Donizetti 35. szám alatt
nyílt meg két elemi osztállyal. Egy évre rá indult a harmadik és a negyedik
osztály. Az 1939–1940-es tanévben a tanulók száma 68-ra emelkedett. A lét-
szám gyarapodása miatt az iskolának ismét új helyre kellett költöznie. Az
1941–1942-es tanévre egy tágas villába költöztek, a Via della Passione 1.
szám alá. Ekkor indult az első középiskolai évfolyam. Az elkövetkező évek
eseményeire a háború nyomta rá bélyegét. 1942 végén az olasz hatóságok
bezárták az iskolát. A tanulók száma jelentősen lecsökkent, ennek ellenére
az volt a terv, hogy a jogfolytonosság biztosítása érdekében a következő tan-
évben sem szünetel az oktatás. A Milánót 1943 augusztusában ért bombatá-
madásban azonban az iskola épülete teljesen romba dőlt, és ezzel Milánóban
megszűnt a magyar–olasz iskola.

A lelkészség levéltára megőrzött egy újságcikket, amely az iskola 1938.
évi őszi tanévnyitó ünnepségéről jelent meg.28 A cikk beszámol az új szék-
helyről. Az ismeretlen napilapban közölt képen két olyan népviseletbe öltö-
zött magyar kislány is látható, akik a kilencvenes években még rendszeresen
jártak a havi római magyar szentmisékre: Gulyás Edit és Szőke Magdolna.

27 PELLES 172-178.
28 OMKM 78/13.
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Előbbi édesapja a már említett tabló tanúsága szerint ezekben az években az
Egyesület vezetőségének tagja volt.29 Gulyás Edit 2016. szeptember 30-án
hunyt  el,  85  éves  korában.30 Az  OMKM  levéltára  megőrzött  egy  listát,
amelynek címe: „Milánói magyarok névjegyzéke, magyar szentmisék meg-
hívottai”.31 A névjegyzék 140 sorszámozott nevet tartalmaz. Ezen a listán
Gulyás Edit  édesapja,  Gulyás Béla  a 33.  sorszám alatt,  Szőke Magdolna
édesanyja, Szőke Jánosné a 91. sorszám alatt szerepel, lakáscíme: Via Spon-
tini 9. Szőke Magdolna jelenleg is ott él.

A névsorban 125 Milánóban élő magyar neve mellett más, környékbeli
városokban lakók is szerepelnek (17-en).32 Ez úgy lehetséges, hogy egy sor-
szám alatt olykor két név is fel van tüntetve. A névsorban négy pap neve ol-
vasható, akikre a későbbiekben még visszatérünk.

Arra vonatkozóan jelenleg nincs adat, hogy Rejőd Tiborc távozása után,
1929 és 1945 között ki vagy kik és meddig végezték a magyar szentmiséket
Milánóban.

Mielőtt  rátérnénk a következő korszakra,  meg kell  említenünk Szarvas
Béla feljegyzését, amely szerint az 1940-es években az Egyesület – az élel-
miszerjegy-rendszer  idején  –  vendéglőt  üzemeltetett,  amely  a  magyarok
élelmezési problémáin segített.33

A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐ ÉVEK: 1945–1948/49

A magyar emigráció történetét feldolgozó művében Borbándi Gyula ezekkel
a gondolatokkal kezdi az 1945-ről írt fejezetet:34

„A II. világháború befejezésének pillanatától Közép-Európa országút-
jai új népvándorlás tanúi lettek. A korabeli becslések szerint egymillió
magyar hagyta el a háború befejező szakaszában, kényszerből vagy ön-
ként Magyarországot, nyugat felé.”

Ennek  az  emigrációnak  az  oka  főként  politikai  tényezőkben  keresendő.
Egyik fontos dátuma az 1947-es év, amikor nyilvánvalóvá vált a magyaror-

29 OMKM 78/14. A tablóképen a második sorban bal oldalt az első kép az övé.
30 Új Üzenet (2016. október 30.).
31 OMKM 78/17.
32 A következő városokban lakó magyarok kaptak meghívót: Arenzano-Genova, Brescia, Busto Ar-

sizio,  Carona-Portusella,  Cremona,  Cusano,  Genova-Pegli,  Gorizia,  Olgiate-Comasco  Parma,
Torino, Treviso, Triest.

33 SZARVAS, A szórványban… 238.
34 BORBÁNDI Gyula, A magyar emigráció életrajza 1945–1985 1-2 (Budapest 1989) 1,13-14.
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szági demokratikus átalakulás kudarca, és ezzel kezdetét vette az a mene-
külthullám, amely során Olaszországba kb. 1000-1500 magyar érkezett.35 

Ebből a korból az Egyesület általunk ismert egyetlen értesítője 1948. már-
cius 31-én jelent meg sokszorosított kivitelben, egyszerre három szám, 34
oldal terjedelemben. A címe „Levelek…”.36 Az Egyesület elnöke ekkor Ko-
vács Dezső volt, az értesítőt, amely havilapból negyedévi lett, Vadas László
szerkesztette. A megjelenéshez a papírt 1945 óta Vidor Sándor ajándékozta.
Egyházi hír e számban nem olvasható.

A milánói magyar emigránsokról, köztük az Egyesület tagjairól a római
magyar nagykövet, Száll József véleménye a következő volt: az emigrációt
főleg arisztokraták,  horthysta államtisztviselők,  katonatisztek,  antikommu-
nista értelmiségiek és egyházi személyek alkották. Az 1962-ben kelt,  már
idézett jelentése szerint a Milánói Magyar Egyesület teljes mértékben jobb-
oldali vezetés alatt állt. Taglétszáma 120 fő volt, de az összejöveteleken csu-
pán 20-30-an vettek részt. Az Egyesület tevékenysége évi 3-4 közös rendez-
vény  létrehozásában  nyilvánult  meg.  Ekkoriban  valójában  ez  volt  az
egyedüli szervezet Olaszországban, amely a II. világháború előtt létesült, az
összes többi sorra megszűnt. Maga az Egyesület is sokszor volt politikai vi-
szálykodás színhelye.37

A milánói magyar közösség háború utáni vallási életére vonatkozó első
hírt a Magyar Harangok című értesítőben olvashatjuk, amelynek alcíme Az
olaszországi  Menekült  Magyarok lapja.38 A lapot  Dengl  Miklós  ferences
szerkesztette, aki 1916-ban Újaradon (Erdély) született.39 1939-ben szentel-
ték pappá Csíksomlyón. Rendi elöljárói a tehetséges fiatal ferencest Rómába
küldték tanulni. Tanulmányai befejezése után nem tudott hazatérni Erdélybe.
Menekült  magyarok lelkipásztora lett  először Rómában, majd Milánóban,
ahonnan 1948-ban kivándorolt az Egyesült Államokba, ahol többek között a
Katolikus Magyarok Vasárnapja felelős szerkesztője lett. 1965–1970 között
Youngstownban a Magyarok Nagyasszonya Plébánia plébánosa volt. 1998.
október 2-án hunyt el. A Magyar Harangok első számát 1946-ban Rómában
indította el, a Via Merulana 124. szám alatt lévő ferences központban, az
Olaszországban  élő  menekült  magyarok  informálására,  lelki  táplálására,

35 NAGYLAKI.
36 OMKM 78/26.
37 SZARVAS, A szórványban… 238. 
38 TAKÁCS Emma, Magyar Harangok, in MKL VIII (Budapest 2003) 271; NAGY 196. A Pápai Ma-

gyar Intézet (rövidítve: PMI) könyvtárában az 1946-48-as évek bekötött példányai lelhetők fel.
BORBÁNDI Gyula,  Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia (Budapest 1992) nem tesz
említést róla.  NAGY 644 ezen a néven egy ausztráliai irodalmi folyóiratot említ, amely Takács
Emma szócikke szerint folytatása volt a Rómában indult lapnak.

39 MÉSZÁROS György OFM,  Miklós atyára emlékezve, in  Vasárnap. Romániai Magyar Katolikus
Családi Újság (1998).
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majd a szerkesztőséget a második számtól áthelyezte Milánóba,40 onnan pe-
dig 1947-ben Monzába, a ferencesek vezetése alatt álló nevezetes kegyhely-
re, amelynek neve Santuario della Madonna delle Grazie.41 A folyóirat alcí-
me pedig  Hontalan Magyarok Lapja lett.  Évente négy szám jelent meg.42

Igyekezett közreadni a fontosabb hazai híreket, beszámolt a menekülttábo-
rok életéről, a hazájuktól elszakadtakat próbálta vigasztalni magyar versek-
kel és novellákkal, valamint hasznos információkkal szolgált a kivándorlás-
hoz. A lap Európa országain kívül eljutott Brazíliába és Argentínába is.43

Az 1946. évi első szám közölt egy bensőséges hangú cikket arról, hogy a
háború után a milánói magyar közösség 1946 februárjában a San Sepolcro-
templomban tartott szentmisén énekelte először újra a magyar Himnuszt. A
híradás csak annyit örökített meg, hogy a szentmisét magyar ferences pap
mondta, minden valószínűség szerint maga Dengl Miklós.

A kezdeti idők homályának következő biztos adata, hogy 1947. augusztus
20-án, Szent István király ünnepe alkalmából tartottak szentmisét a San Se-
polcróban.

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek,44 akit 1945
nyarának végén nevezett ki XII. Pius pápa, még az év decemberében, Rómá-
ban járt. Ezen az útján és az 1946. februári római tartózkodása során is fel-
kereste  San Pastoréban a  Magyar  Otthont,  amely  magyar  menekülteknek
adott helyet,45 misézőhelyet keresett Rómában a magyar közösség részére, és
gondoskodott róla, hogy legyen magyar lelkipásztoruk.46 Péterffy Gedeon, a
Pápai Magyar Intézet igazgatója a leendő római magyar lelkésznek, Mester
Istvánnak levélben adott tájékoztatást a rá váró feladatokról.47 A levél máso-
dik  részében említést  tesz  egy magyar  iskola  megszervezésének tervéről,
amelyben esetleg biztosítani kellene a hittan tanítását. Az iskola létrehozásá-
nak gondolata feltételezhetően összefügg a Milánóban 1943-ban megszűnt
magyar iskolával kapcsolatos jogfenntartással, amelyet 1947-ben a magyar–
olasz kulturális vegyesbizottság ülésén a magyar fél felvetett. Az olasz fél
tudomásul vette a jogfenntartást, vagyis azt a tényt, hogy a milánói iskola

40 Magyar Harangok 1 (1946) 2. szám: Milánó, Via Gherardini 7. 
41 Magyar Harangok 2 (1947. május 25.). 
42 Takács Emma szócikkében azt írja, hogy havonta jelent meg hat oldalon. TAKÁCS 271.
43 Magyar Harangok 3 (1948. január 31.).
44 Legújabb és legbővebb életrajza: BALOGH Margit, Mindszenty József I-II (Budapest 2015). 
45 NÉMETH, Mindszenty… 115-116.
46 A római magyar közösség történetéhez:  NÉMETH László (Imre), Adalékok a római magyar lel-

készség történetéhez. Első rész 1945–1963, in MEV 14 (2002) 1-4/197-228.
47 TÓTH Tamás,  A  Pápai  Magyar  Intézet  Róma (Róma-Budapest  2017)  31.  Mester  életrajza:

NÉMETH, A római… 24-25 és fotója: 81. A levél: PMI 37/1947. Megtalálható az esztergomi Prí-
mási Levéltárban is a 1735/1947-es aktában.
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későbbi időpontban – esetleg más olasz városban – megnyíljon.48 Az iskola
végül sem Rómában, sem Milánóban nem indult újra.

Mester István, a háború után kinevezett első római magyar lelkész, 1947.
november 2-ától havonta tartott szentmiséket Rómában a magyar közösség-
nek.49 A következő évben, 1948. november 12-én Mihalovics Zsigmond pro-
tonotárius kanonoknak, az Actio Catholica Magyarországról menekült köz-
ponti  igazgatójának  a  vezetésével  Rómában,  az  olasz  AC  központi
tanácstermében megalakították az Actio Catholica in Exterist (AC in Exteris
– Külföldi  Magyar  Katolikus  Actio).50 Nem tudni,  pontosan mikor,  talán
még ugyanebben az évben vagy a rákövetkezőben, azaz 1949-ben, megala-
kult a szervezet milánói tagozata is. Ennek elnöke Körmendy Lajos lett, aki
a két világháború között ment Milánóba, és korábban az Egyesület elnöke
volt, amint arról már említést tettünk.51 Az AC milánói tagozatának titkárává
Csopey Dénest választották, aki Magyarországról 1945 áprilisában emigrált
Milánóba.52

E korszak legértékesebb forrása a  Római Magyar Kurír, amelyet Vajda
Ferenc a Collegium Germanicum et Hungaricum volt szatmári egyházme-
gyés növendéke, római magyar lelkész, Mester István utóda nem sokkal az
után indított el, hogy Mindszenty bíborostól kézhez kapta kinevezését.53 Az
értesítő első száma 1948. december 1-jén jelent meg. Sokrétű lelkipásztori
munka tükröződik a kéthetente megjelenő folyóiratban, amely figyelemmel
kísérte a milánói magyar közösség életét is.

Mielőtt áttérnénk a milánói magyar közösség életének következő korsza-
kára, említést kell tennünk arról a személyről, aki az elkövetkező években a

48 PELLES 178.
49 NÉMETH, Adalékok…. Első rész 203.
50 Mihalovics Zsigmond (Homokbödöge, 1889 – Chicago, 1959) a Veszprémi Egyházmegye papja

volt, tanulmányait a Pázmáneumban végezte. 1948-ban emigrált Olaszországba. NAGY 690. Ha-
lála  alkalmából  megjelent  visszaemlékezés  (nekrológ):  in  Katolikus Szemle 11 (1959) 3/161.
SERES Ferenc,  Mihalovics  Zsigmond élete  és  művei.  Az  Actio  Catholica története (Piliscsaba
1993). Utóbbi külföldi működéséről alig közöl valamit. Az Actio Catholica nevének rövidítése
AC, a latin kifejezés jelentése katolikus tevékenység, hívők közreműködése a papság apostoli te-
vékenységében. Az AC in Exteris megalakulása: NÉMETH, Adalékok... Első rész 206.

51 Körmendy Lajos 1949-ben kb. 20–25 éve élt Milánóban. A Via Altino 3-ban lakott. A meghívot-
tak listáján az 56. sorszám alatt szerepel a neve. OMKM 78/17.

52 Csopey Dénes (Budapest, 1907. december 18. – Milánó, 1986. január 31.) államtudományokból
doktorált.  1933-tól  a  magyar  királyi  Külügyminisztérium  szolgálatában  állt.  1940–1941-ben
Brassóban volt konzul, 1942-től a Külügyminisztérium Politikai Osztályának beosztottja volt kö-
vetségi tanácsosi rangban.  PRITZ 475. 1962-ben nyerte el az olasz állampolgárságot. 1943-tól a
Máltai Rend magisztrális lovagja volt. VAJAY 204.

53 Két évfolyam jelent meg, amelyek a PMI levéltárában maradtak fent bekötve. 2013-ban a két kö-
tet  csere alapján került az OMKM levéltárába,  ahol a 73. sorszám alatt  található.  Új Üzenet
(2013. május 26.). Az átadásra vonatkozó levelezés: Szent István Alapítvány 52/2013. A két év-
folyam anyaga digitalizálva is hozzáférhető: OMKM CD 49b. Vajda lelkipásztori működéséről:
NÉMETH, Adalékok… Első rész 205-214.
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nyugati magyar emigráció egyházi vezetője lett, és így nagy hatással volt a
milánói magyar közösség életének alakulására is. Zágon József győri kano-
nok, irodaigazgató 1949 januárjában emigrált Ausztriába, ahonnan az Egye-
sült Államokba szeretett volna menni, de XII. Piusz pápa 1950-ben kinevez-
te az emigráns magyarok vizitátorának.54 Székhelye kezdetben az ausztriai
Innsbruckban volt, majd áttette azt Rómába, ahová 1951 novemberében átte-
lepítette az általa indított Élet című folyóiratot is, amely szintén közölt híre-
ket a milánói magyar közösségről.55

JEZSUITA PÁTEREK CHIERIBŐL: 1949–1959

A Milánóban megalakult AC működése új lendületet adott a milánói magyar
közösségnek:  1949.  november  13-án,  kétévi  szünet  után  ismét  tartottak
szentmisét  a  San Sepolcro-templomban,  amelynek bemutatására a  Torinó
melletti Chieriből Borbély István jezsuita atyát hívták meg.56 A magyar szó-
ra és magyar imádságra szomjazó magyarok örömmel és nagy számban je-
lentek meg a szentmisén, amely 11 órakor kezdődött. Az AC lelkes gárdája
– szól a beszámoló – Körmendy Lajossal és Csopey Dénessel az élen arra
törekedett, hogy minél intenzívebb, minél mélyebb katolikus életet teremtse-
nek a lombard fővárosban. 

A szentmisét bemutató Borbély István Vácon született 1903. augusztus
19-én.57 1921. augusztus 13-án lépett be a jezsuiták érdi noviciátusába. Ké-
sőbb  Innsbruckban  és  Belgiumban  tanult.  Innsbruckban  szentelték  pappá
1931. július 26-án. Tanulmányai befejeztével 1932 és 1943 között a szegedi
jezsuita főiskola egyik legkiválóbb filozófia- és teológiatanára volt.  1943.
június 13-án lett a magyar jezsuita rendtartomány főnöke. Mindszenty bíbo-
roshoz szoros kapcsolat fűzte, így nem meglepő, hogy 1948 végén többször
kereste a rendőrség, ezért titkárával külföldre távozott. Az ekkortájt egyéni-
leg vagy kisebb csoportokban külföldre menekült jezsuiták a Torinó melletti

54 NÉMETH László Imre, Zágon József (1909–1975), in MEV 24 (2012) 3-4/39-78.
55 BORBÁNDI, Nyugati… 102. A kéthetente megjelenő folyóirat példányai két kötetbe kötve megta-

lálhatók a lelkészség levéltárában: OMKM 74. A folyóiratban megjelent olaszországi egyházi hí-
rek elektronikus formában megtalálhatók: OMKM CD 49a.

56 Római Magyar Kurír (1949. december 1.) 3.
57 Életrajza: PÁLOS Antal SJ, Viharon, vészen át. Rövid áttekintés a Jézus Társasága Magyar rend-

tartományának életéről a II. világháború után (1944–1990) („Anima Una”- könyvek 1) (Buda-
pest 1992) 167. E rövid életrajzot korrigáltuk, illetve kiegészítettük a Miklósházy Attila SJ püs-
pöktől kapott életrajzi leírással. Személyes visszaemlékezések: ÁDÁM János SJ, P. Fábry Antal
SJ (1902–1985), in Kortárs magyar jezsuiták 2 („Anima Una”-könyvek 3) (összeáll. Szabó Fe-
renc; Budapest 1992) 191-193; HORVÁTH Tibor SJ, P. Fábry Antal három mottója. Megemléke-
zés, in uo. 193-197. Adatokban bővelkedő életrajza: BIKFALVY Géza, Magyar jezsuiták történeti
névtára 1853–2003 (METEM Könyvek 53) (Budapest 2007) 36.
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Chieriben gyülekeztek, ahol az olasz jezsuiták a háromemeletes Villa Lugia-
nát bocsátották a 45 menekült magyar jezsuita rendelkezésére, akik között
13 felszentelt pap, 27 szeminarista és 5 segítő testvér volt.58 P. Borbély SJ a
növendékeknek itt pszichológiát tanított. Eleget téve a milánói magyar kö-
zösség felkérésének, a tanítás mellett vállalta a milánói magyar szentmisék
végzését is. 1950-től a hónap első vasárnapján tartották a szentmiséket. Az
év első felében február 5-én, március 5-én és április 7-én volt szentmise,
amelyeket  az  AC in  Exteris  milánói  tagozata  szervezett.59 A  február  5-i
szentmisén Milikovits Emma a milánói magyarokból szervezett énekkarral
magyar egyházi énekeket adott elő.60 A szentmisék mellett nagyböjtben há-
romnapos lelkigyakorlatot (triduumot) is tartottak, március 31. és április 2.
között, amely közös húsvéti szentáldozással zárult.61 A kezdeményezés ha-
gyományteremtő  lett.  Húsvét  után,  a  következő  első  vasárnapi  szentmise
május 7-én volt.62 Erre meghívták Mihalovics Zsigmondot, aki május 13-án
a  Biancamano  gőzössel  készült  elhagyni  Olaszországot.  A  szentmisén  a
szentbeszédet Borbély István mondta. A Római Magyar Kurírban megjelent
beszámoló szerint a közösség a szentmisén teljes létszámban jelen volt.63 Az
év második felében ismét jeles vendég érkezett Rómából: 1950. október 31-
ét megelőző vasárnap Apor Gábor korábbi szentszéki követ, az AC in Exte-
ris elnöke látogatta meg a szervezet milánói vezetőségét.64 A megbeszélésen,
amelyen az AC 1951. évi programját beszélték meg, részt vett P. Borbély SJ
és a bresciai magyarok képviselői is. 

Egyesületi életre vonatkozó hír is megjelent az Élet hasábjain. A Milánói
Magyar  Egyesület  1950.  december  27-én  karácsonyi  műsort  rendezett,
amelynek szereplői Szöcs Albert, Vinkovics Ferencné és Doór Vilmos vol-
tak.65 Ezen adat ismeretében feltételezzük, hogy az Egyesület az ezt megelő-
ző  években  is  szervezett  karácsonyi  programot,  ahogyan  az  elkövetkező
években is.

A  következő  év  fordulatot  hozott,  P.  Borbélyt  ugyanis  rendi  elöljárói
1951-ben áthelyezték Kanadába, ahol Montreálban, a Jézus Társaság teoló-

58 SZARVAS Béla, A magyar jezsuita rend hittudományi főiskolája Olaszországban. Fábry Antal SJ
(1902–1985) emlékére, in MEV 10 (1998) 1-2/282.

59 Római Magyar Kurír (1950. január 25.) 16.
60 Római Magyar Kurír (1950. február 20.) 12.
61 Római Magyar Kurír (1950. április 15.) 18.
62 Római Magyar Kurír (1950. május 15.) 18.
63 A szentmiséken 100-200 közötti létszámban vettek részt a milánói magyarok: Élet 1 (1950. de-

cember 3.) 16.
64 Élet 1 (1950. december 3.) 16. 
65 Élet 2 (1951. január 14.). Két szereplő neve rajta van azon a listán, amelyen a milánói magyar

mise meghívottai vannak felsorolva: a 88. sorszám alatt Szöcs Albert a Via Torino 47-ben, a 26.
sorszám alatt Doór Vilmos a Via Sasseti 14. szám alatt lakott. OMKM 78/17.
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giáján  dogmatikát  adott  elő  1963-ig.  1967-ben  professzor  emeritus  lett.
1987. november 27-én Hamiltonban hunyt el.

P. Borbély SJ távozását követően a milánói magyar közösség lelkipászto-
ra Fábry Antal jezsuita atya lett, aki Brünnben született 1902. január 23-án.
Szegeden lépett be a jezsuita rendbe, 1920-ban. 1931. július 26-án szentelték
pappá. 1932 és 1936 között a római Collegium Germanicum et Hungaricum-
ban  volt  repetitor,  azaz a  papnövendékek tanulmányaiért  felelős  elöljáró.
1937-től Magyarországon volt prefektus, régens és dogmatikatanár. 1947-től
Szegeden a skolasztikusok rektora lett, akiknek 1949-ben megszervezte kül-
földre juttatását. Ő maga 1949. március 25-én lépte át a határt. Chieriben to-
vább tanította az oda menekített növendékeket. Emellett a helyi jezsuita pro-
vincia növendékeinek dogmatikát oktatott.66 Az AC milánói szervezetének
felkérésére 1951 őszétől végezte a havi szentmiséket egészen 1959 karácso-
nyáig.  Igen mozgalmas  és gazdag évek voltak ezek a  közösség életében,
amely időszakból néhány epizód ismeretes.67

Az AC in Exteris 1951. május 15–17-én Rómában tartotta ülését, ame-
lyen a milánói AC nevében Csopey Dénes is részt vett.68 

1952-ben az első havi szentmisét február 3-án tartották.69  Az év során az
Élet című lapban többször is megjelent a felhívás, utolsó alkalommal 1952.
október 25-én. Az augusztus 20-i szentmisén, amelyet augusztus 24-én va-
sárnap tartottak a San Sepolcro-templomban, a milánói AC menekült cso-
portja is részt vett.70 A milánói magyar közösség is kapcsolódott az apostoli
vizitátor, Zágon József által a szent király megkoronázásának 950. évfordu-
lója alkalmából meghirdetett Szent István jubileumi évhez.71

A milánói magyar szentmisék már említett névjegyzékében felsorolt ne-
vek alapján négy magyar szerzetes pap is kapott meghívást a szentmisékre:72

Dömötör Ede ferences, aki Genovában,73 Krazslitz atya, aki Goriziában élt,
és  két  milánói  ferences,  akik  a  Piazza  Sant’Angelón laktak,  a  minoriták
rendházában. A 69. sorszám alatt szereplő ferences atya neve át van húzva,

66 SZARVAS,  A magyar…  285;  BIKFALVY 63;  egy személyes visszaemlékezés:  NEMESHEGYI Péter,
„Tárt karokkal várnak ránk ...”. Életinterjú Nemeshegyi Péter jezsuitával. Beszélgetőtárs: Kiss
Péter (Budapest 2016) 129.

67 NÉMETH László (Imre), Zágon József levelezése két magyar jezsuitával, avagy adalékok a milá-
nói magyar közösség történetéhez, in Historicus Societatis Iesu. Szilas László emlékkönyv (ME-
TEM Könyvek 62) (szerk. Molnár Antal, Szilágyi Csaba, Zombori István; Budapest 2007) 350-
351.

68 Élet 2 (1951. június 10.) 20. 
69 Élet 3 (1952. január 25.).
70 Élet 3 (1952. szeptember 10.).
71 ZÁGON József, Szent István jubileumi év, in Élet 2 (1951) 6. sz. (Húsvét).
72 OMKM 78/17.
73 A rendi névtár  szerint  1947-től  élt  Genovában:  Schematizmus Provinciae Sanctae Mariae in

Hungaria, Ordinis Fratrum Minorum, S.P.N. Francisci (Budapest 1949) 66.

179



♦ ♦ ♦    N É M E T H  L Á S Z L Ó  I M R E

ezért olvashatatlan. A 111. sorszám alatt Tyukody Brandi Lucián ferences
páter neve áll. 

Tyukodi István Lucián (vagy néha Lúcián)74 1901. augusztus 14-én szüle-
tett Kaplonyban (Szatmár), 1916-ban jelentkezett a ferences rendbe,  1924.
április 19-én szentelték pappá. 1923–1925-ben Rómában tanult az Antonia-
numon, 1926-ban Gyöngyösön volt lektor. 1929 januárjában Kínába jelent-
kezett misszionáriusnak. Nyolc rendtársával együtt utazott ki. 1929. novem-
ber 8-tól a Nemzetközi Ferences Teológia tanáraként tanított Hankowban.
1931-ben a klerikusok magisztere lett. 1935–1937-ben Tsinanfuban volt teo-
lógiai tanár. 1952-ben kiutasították Kínából a többi magyarral együtt. Felte-
hetően ezután érkezett Milánóba. Nincs pontos adat arra vonatkozóan, hogy
mikortól meddig tartózkodott ott. Nevének feltüntetése a meghívottak listá-
ján arra utalhat, hogy hosszabb ideig élt Milánóban, akkor, amikor a közös-
ségnek volt állandó misézője. Buenos Airesben halt meg 1982. szeptember
6-án.75 

Az említett névjegyzék nagy valószínűséggel 1954. június 29. után, de
1956 előtt íródott, amikor a közösség létszáma lényegesen megnövekedett.76

A milánói magyar közösség Csopey Dénes AC titkár kezdeményezésére
1954-ben a közösség két tagja, Körmendy Lajos, a milánói AC elnöke és
Gulyás Béla, az Egyesület korábbi pénztárosa77 részére, 25 éves áldozatos
munkájuk elismeréseként  pápai  kitüntetést  kért.  A kérelem Zágon József
asztalára került, aki a két személyről Fábry Antaltól kért bizalmas informá-
ciót 1954. október 18-án.78 Az akkori posta és Fábry gyorsaságára utal, hogy
válaszát, amely mindkét jelöltről pozitív volt, már október 21-én megírta.79

Levelének végén, ugyanúgy, mint elődje, meghívta Zágont a legközelebbi
milánói magyar szentmisére. A kapott információk alapján a két személyről
Zágon  német  nyelvű  ajánlást  készített,  és  a  kitüntetések  adományozását
maga is ajánlotta.80 A két kitüntetést, a Pro Ecclesia et Pontifice érdemren-

74 Schematizmus  Almae  Provincae  S.  Joannis  a  Capistrano  Ordinis  Fratrum Minorum  S.P.N.
Francisci in Hungaria, Anno Bissextili 1948 (Budapest) 64, 70.

75 A ferences rendtartomány könyvtárosának, Fáy Zoltánnak a közlése a Kapisztrán rendtartomány
1995. évi beosztásában (tabula) olvasható megemlékezés (nekrológ) alapján. Kínai működéséről
részletesen ír: KÁLMÁN Peregrin, A magyar ferencesek kínai missziójának kezdete, in A Paokingi
Apostoli Prefektúra rövid története. Historia brevis Praefecturae Apostolicae de Paoking (Fon-
tes Historici Ordinis Fratrum Minorum in Hungaria. Magyar Ferences Források Series D Nume-
rus 4) (szerk. és jegyz. Kálmán Peregrin OFM, Vámos Péter; Budapest 2005) 16-34.

76 A névsorban a 18. Csopey Dénes, akinek lakcíme: Viale Maino, 30. Hlatky Endrének 1954. júni-
us 13-án írt leveléből ismert, hogy ide június 29-én költözött. Apor-gyűjtemény A-L 39.

77 A Via Lambrate 15-ben lakott. A névjegyzékben a 33. sorszám alatt szerepel a neve. OMKM
78/17.

78 Szent István Alapítvány, Zágon-gyűjtemény (a továbbiakban: SZIA-Zágon) 7.2.1.
79 SZIA-Zágon 7.2.2.
80 SZIA-Zágon 7.2.3: 1954. november 14. A két német nyelvű ajánlás a levélhez van csatolva.
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det, a vatikáni Államtitkárság december 20-án adta át Zágonnak, aki azokat
mindjárt postára is adta az okmányokkal együtt, kérve Fábryt, hogy az irodai
taxa címén 10 000 lírát szíveskedjék csekken átutalni.81 A kitüntetések de-
cember 22-én érkeztek meg Chieribe. Fábry azonnal értesítette a milánóia-
kat, hogy a kitüntetések átadására december 26-án, vasárnap du. 4 órakor
kerül sor, a milánói magyar kolónia karácsonyi ünnepségén, amelyet a Lyce-
um alatt (Via Manzoni 41/a. szám) tartottak. Fábry megköszönte Zágonnak
a küldeményt, és egyben meghívta az ünnepségre, mert jelenléte nagy örö-
met jelentene az egész közösségnek, különösen a két kitüntetettnek.82 

Apor Gábor irathagyatékában található egy 1954. december 20-án kelt
körlevél, amely szerint november 19-én a Magyar Egyesület választmányi
ülést tartott.83 Ezen felkérték az Egyesület vezetőségét, hogy az elkövetkező,
1954–1955. évben is folytassa az ügyvezetést. Az elnök ekkor Langer Béla
mérnök volt, a korábbi elnök, Kovács Dezső ellenőr. A tisztségviselők:

Alelnök: In. Arch. Kovács László
Pénztáros: Gulyás Béla
Titkár: Dallané Gulyás Edit
Számvizsgáló: Müller Gyula

A  választmánynak  8  tagja  volt:  Balli  Tibor,  Orbán  István,  Pall  Antal,
Ruzicska Pál, Somogyi Géza, Szabó Gyula, Szőcs Albert és Weisz Jenő. A
felsorolt tisztségviselők közül csak háromnak nem szerepel a neve a milánói
magyar szentmisék meghívottainak listáján.84

A körlevél utal arra, hogy a karácsonyi ünnepségen a résztvevők hozzá-
szólhatnak az összetételhez. A tagsági díj ekkor 1000 líra volt. A körlevél az
Egyesület célját így fogalmazta meg: „Átmenteni a magyar eredet hagyomá-
nyait. Egy több évszázadra visszatekintő olasz–magyar bensőséges barátság
igazi értelmét fenntartani. Egymásra találni, egymást segíteni!”

A szentmisék nyelve ekkor természetesen latin volt, csak az evangélium,
a prédikáció és az ének volt magyar, amelyet harmóniummal Strada Katalin
kísért. Állandó kis kórus is alakult, amely próbákat tartott a szentmisék előtt,
hogy az énekkel még szebbé tegyék a szentmiséket. A felmerülő költsége-
ket,  elsősorban  a  miséző  pap  útiköltségét,  a  perselyből  fizették,  amelyet
1948 és 1955 között Korányi Zoltán orvos, a Richter Gedeon Gyógyszer-

81 SZIA-Zágon 7.2.4: 1954. december 21.
82 SZIA-Zágon 7.2.5: 1954. december 23. Fábry feltehetően nem figyelmesen olvasta el Zágon le-

velét, mert válaszában rákérdez arra, hogy mennyivel tartozik a két kitüntetésért.
83 Apor-gyűjtemény A-L 39.
84 OMKM 78/17: Balli Tibor, Orbán István és Weisz Jenő.
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gyár milánói vállalatának vezetője kezelt.85 1955 második félévétől a pénz
kezelését Szarvas Béla vette át.86 

1955-ben úgy tűnt, hogy lesz állandó papja a milánóiaknak, Kandó Kecs-
kés Ferenc jezsuita személyében, aki 1955-ben Milánóban lett lelki igazga-
tó, gyóntató.87 Korai volt az öröm, mert 1956-ban rendi elöljárói áthelyezték
máshová, így a munkát P. Fábrynak kellett folytatnia.

Ugyanebben az évben, 1955 őszén vette fel a kapcsolatot a milánói kö-
zösséggel  Bogláry Miklós szervita  atya.  Életrajzi  adatai  alig  ismeretesek.
Annyit tudni róla, hogy 1922-ben született. A szervita rend tagjaként szen-
telték pappá. A hatvanas évek elején afrikai missziókban dolgozott. Utána
1964–1965-ben Montreálban, majd 1965-től 1969-ig Ottawában volt kisegí-
tő lelkész.88 Olaszországban 1953-tól menekültlelkészként működött Trieszt-
ben, majd 1954-től 1959-ig egész Olaszországban.89 1955-ben levélben for-
dult Csopey Déneshez, hogy kapcsolatba kerülhessen a segítségre szoruló
milánói menekült magyarokkal.90 Csopey válaszában jelezte, hogy a Magyar
Egyesület nem foglalkozik menekültekkel, ezért tanácsosabb az AC kereté-
ben felvenni velük a kapcsolatot. Bogláry Miklós 1955. november 5-én járt
először Milánóban, a szervita rendházban szállt meg, és Fábry Antallal való
megbeszélés alapján a havi szentmise után találkozott a menekült magyarok-
kal. Kapcsolata a közösséggel állandósult, mert 1956-ban Csopey őt hívta
meg a húsvéti lelkigyakorlat megtartására. Bogláry atya legkésőbb 1959-ben
megvált  a munkától,  mert  a menekültlelkészi munkakört  1959 májusában
már Anisich Jenő látta el.91

Az 1955-ös esztendőből van még egy emlék. A március 6-i szentmise dá-
tumával a magyar közösség díszes oklevelet adott át Giovanni Battista Mon-
tininek, aki 1953-tól volt milánói érsek, 1963-ban pedig VI. Pál néven pápa
lett.92

85 A misére meghívottak listáján a neve nem szerepel. OMKM 78/17.
86 SZARVAS, A szórványban… cikkhez írt kiegészítés: OMKM 78/5. Szarvas Béla 94. sorszám alatt

van feltüntetve a névsorban. OMKM 78/17.
87 Életrajza: BIKFALVY 108-109. 1959-től Triestben működött rövid megszakítással: 1965–1970 kö-

zött Sydneyben volt magyar lelkész. MIKLÓSHÁZY Attila SJ, A tengeren túli emigráns magyar ka-
tolikus egyházi közösségek rövid története Észak- és Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában
(Budapest 2008) 208.

88 MIKLÓSHÁZY 122 és 130.
89 Zágon József irattárában található a kinevezésével kapcsolatos levelezés: SZIA-Zágon 2.56.
90 Levelezésük: OMKM 1. Csopey Dénes Milánó. A 16 lap terjedelmű levelezés 1955–1956-ból

való.
91 Kinevezésére vonatkozó levelezés: SZIA-Zágon 1.13. NÉMETH, Adalékok… Első rész 224-225.
92 Életrajza: TORNIELLI, Andrea, Paolo VI. L’audacia di un papa (Milano 2009). Az oklevél máso-

lata: OMKM 78/15.
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A MILÁNÓI MAGYAR KÖZÖSSÉG AJÁNDÉKA MONTINI ÉRSEKNEK 1955-BEN

1956. október 23-án kitört  a forradalom Budapesten. A hír hamar eljutott
Milánóba is. Olaszország-szerte elindult a szolidaritási hullám. Milánóból is
gyógyszerszállítmányt és orvosi segítséget küldtek Budapestre a Máltai Lo-
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vagrend útján. A milánói AC vezetősége azt tervezte, hogy a november 4-i
szentmisén megemlékeznek a nándorfehérvári győzelem és a III. Callixtus
pápa által 1456-ban elrendelt déli harangszó 500 éves évfordulójáról. A for-
radalom, a magyar nemzet hősi szabadságharca azonban arra indította őket,
hogy a 11 órai szentmise keretében hősi halált halt honfitársaikra emlékez-
zenek, és Magyarország sorsának jobbra fordulásáért imádkozzanak. Ugyan-
ezen a napon délután akadémiai ülést tartottak a jezsuiták San Fedele rend-
házában  (Piazza  San  Fedele),  amelyen  a  bevezetőt  Fábry  Antal  mondta.
Várady Imre,93 a bolognai egyetem nyilvános rendes tanára, az AC in Exte-
ris elnöke tartott előadást „A szent és a katona, Hunyadi János és Kapisztrán
Szent János emlékezete” címmel, majd Liszt Ferenc két műve, a Genfi ha-
rangok és a IX. magyar rapszódia csendült fel V. Vajdaffy Erzsébet zongo-
raművész előadásában. Az akadémiai ülés Körmendy Lajos helyi AC elnök
zárószavával ért véget.

A forradalmat 1956. november 4-én a Budapestre bevonuló szovjet tan-
kok letörték. Ennek hírére Giovanni Battista Montini érsek még aznap este
fáklyás körmenetet szervezett, amelyen személyesen vitte körbe a Magyar-
országot  szimbolizáló keresztet.94 Ezen a magyar  közösség tagjai  is  részt
vettek.

A forradalom leverését követően megindult Nyugatra a menekülthullám.
Olaszországban ugrásszerűen megnőtt  a menekültek száma, akiknek nagy
részét a Vöröskereszt táboraiban helyezték el. Hozzávetőlegesen ötezren ér-
keztek.95 

A táborok lelkipásztori ellátása a Pontificia Opera Assistenza (POA)96 ha-
táskörébe tartozott, mivel ez a szervezet volt illetékes az olaszországi egy-
házmegyék és az olasz Egyház egészének szintjét meghaladó karitászmun-
kában.  A menekült  magyarok lelkipásztori  ellátását  Zágon József ezzel  a

93 Várady Imre (Nagybecskerek, 1892 – Róma, 1974) a magyar emigráció kiemelkedő alakja volt.
1942–1967 között a bolognai egyetemen megszervezte a magyar nyelv és irodalom tanszéket,
ahol maga is tanított. ÚJHELYI Ágnes, Halottaink. Várady Imre 1892–1974, in Katolikus Szemle
26 (1974) 2-3/235-237. 

94 Tornielli életrajza erről nem tesz említést. TORNIELLI 244. Spiero Marion személyes közlése.
95 WALCZ, Amarylisz, La rivoluzione ungherese del 1956 e l’Italia (Roma 2001) 27. A füzet végén

található egy táblázat, amely felsorolja az egyes táborokban lakók létszámát (60. o.). A lista az
Archivio Centrale dello Stato őrizetében lévő Croce Rossa Italiana iratanyaga – konkrétan a Ser-
vizio Affari Internazionali gyűjteménye – alapján készült. Zágon József irattárában van egy dá-
tum nélküli levélmásolat, amelyben felsorolja, mennyien vannak az egyes táborokban (férfiak,
nők és gyerekek). SZIA-Zágon 26.13. A létszámok nem egyeznek. Zágon mindenhol több mene-
kültről tud.

96 A szervezet a XII. Piusz pápa által 1945-ben létrehozott Pontificia Comissione di Assistenza fej-
lődésének  utolsó  szakaszát  jelentette.  Szabályzatát  1953.  június  15-én  hagyta  jóvá  a  pápa.
PELLOSO, Giuliano, Pontificia Opera di Assistenza in Italia, in Dizionario Ecclesiastico (Torino
1958) 270-271.
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szervezettel való együttműködésben szervezte meg.97 A munkába igyekezett
bevonni minden elérhető magyar papot. Fábry is kivette a maga részét. A je-
zsuita teológián, Chieriben néhány hónapra felmentették a dogmatika tanítá-
sa alól, így teljes idejét a honfitársaival való törődésnek szentelhette.98 

A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége, a milánói Charitas és a milánói
magyarok 1956 karácsonyára a magyaron kívül négynyelvű (olasz, német,
angol, francia) szótárt adtak ki a gyakorta használt szavak gyűjteményével,
hogy a táborokban a kivándorlásra várakozó magyarok hasznosan tölthessék
az időt valamilyen idegen nyelv tanulásával.99

A kezdeti hónapok után Fábry a hónap négy vasárnapját négy város, Mi-
lánó, Torinó, Bergamo és Verona között osztotta meg, amit a tanítás mellett
is vállalni tudott. A Vöröskereszt 1957. június 30-ig megszüntette a táboro-
kat, és a magyarokat nemzetközi táborokba vitték át.100 Végül az Olaszor-
szágban maradt magyarokat két táborba, Ca’ di Landinóba (Bologna) és Ró-
mába  vonták  össze,  ahol  jobb  körülmények  közé  kerültek,  mint  a
nemzetközi táborokban.101 

A milánói magyar közösség a Máltai Lovagrend támogatásával magyar
tanácsiroda  felállítását  tervezte  azoknak  a  magyaroknak  a  megsegítésére,
akik  Olaszországban  maradtak.  Az  iroda  elsősorban  a  munkakeresésben
nyújtott volna segítséget. Arra vonatkozóan nincs adat, hogy az iroda létre-
jött-e, és ha igen, meddig működött. Csopey Dénes is bizonyára sokat tevé-
kenykedett  ezekben  a  hónapokban.  Munkájának  lehet  elismerése,  hogy
1957-ben a Máltai Lovagrend nagykeresztes magisztrális lovagja lett.102

Az Olaszországba menekült magyarok többsége harmadik országba ván-
dorolt ki, ahol be tudták fogadni őket. Voltak azonban olyanok, akik marad-
tak, és Milánóban vagy a környékén eresztettek gyökeret, így megnőtt a mi-
lánói magyar közösség létszáma, ami ekkor volt a legnagyobb. Intenzívebb
lett a társadalmi élet, rendszeresen voltak különféle rendezvények irodalmi,
történeti  témákkal  vagy  zenei  előadásokkal,  ahhoz  hasonlóan,  ahogy  ez
1956 novemberében is zajlott. Az Egyesület – helyiség hiányában – 1956
után szűnt meg, pontosan nem tudni, mikor. Iratanyaga sajnos elkallódott.

Fábry Antal 1959 végén Frankfurtba költözött, ahonnan azonban továbbra
is tartotta a kapcsolatot a milánói magyar közösséggel.

97 Zágon levelezése a POA-val: SZIA-Zágon 26.13, 101. lap.
98 SZIA-Zágon 7.2.10.
99 OMKM M 16/22.
100 SZIA-Zágon 7.2.17. A Vöröskereszt-táborok működési idejét felsorolja: WALCZ 59. A boarezzói

és a két Velence környéki tábor, Jesolo és Sottomarina di Chioggia, ténylegesen május 31-én
szűntek meg.

101 SZIA-Zágon 7.2.19.
102 SZIA-Zágon 7.2.16.
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ÉLET A JEZSUITÁK UTÁN: 1960–1974

P.  Fábry  távozását  követően  a  milánóiak  új  magyar  papot  kerestek.  Így
akadtak Halbédl Imre, volt magyar tábori lelkészre. Annyit tudni róla, hogy
1910-ben született, és Milánóhoz egész közel, a Varese melletti Vergiatéban
dolgozott egy ifjúsági otthonban. Miután vállalta a milánói magyar közösség
felkérését, 1962-ig tartotta a havi szentmiséket a San Sepolcróban.

Tőle Németh György Lucius ferences atya vette át a munkát, akit 1962-
ben a milánói ferences kolostorba helyeztek, így néhány évig állandó, hely-
beli papja lett a milánói magyar közösségnek.103 P. Lucius Polán (Istria) szü-
letett 1906. január 2-án. Magyarországon, 1931. augusztus 29-én lépett be a
Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartományba. 1937. január
10-én szentelték pappá. Kánonjogból doktorált. Gyöngyösön, a rendi teoló-
gián tanított egyházjogot. 1947–1948-ban Mátraverebély-Szentkúton tartott
népmissziót. 1950-ben hagyta el Magyarországot. 1951 nyarán Möncheng-
ladbachban élt. Azon dolgozott, hogy kiszöktesse a ferences növendékeket
Magyarországról, de erre nem nyílt lehetőség. 1952. december 10-12-én Ró-
mában részt vett az AC in Exteris ülésén, amelyen az Exsul Familiae encik-
likáról tartott előadást.104 1956-ban, a forradalom után a magyar–osztrák ha-
táron  fogadta  a  menekülteket.  Hagyatékából  értékes  fényképfelvételek
kerültek elő a határ akkori állapotáról, a menekültekről, illetve a táborokról.
1967-ben áttelepült Amerikába, ahol a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett
Ferences  Kusztódiában  dolgozott.  1979.  június  16-án,  Roeblingben  halt
meg.105

Az egymást  követő két lelkipásztor működési idejére vonatkozóan nin-
csenek részletes adatok. Az élet  a megszokott rendben zajlott, a hónap első
vasárnapján 11 órakor a San Sepolcróban tartott havi szentmisékkel és a hús-
véti lelkigyakorlattal. 

P. Lucius működési idejéből fennmaradt egy emlék. Paskai László szegedi
teológiai tanár, akit a Ferences Rendben szenteltek pappá, de a rendek felosz-
latása miatt egyházmegyei szolgálatba kellett lépnie, 1964 után egy alkalom-
mal meglátogatta őt Milánóban. Magyar pap kísérőjével együtt mutatták be az
egyik első vasárnapi milánói szentmisét. Utána részt vettek a templomhoz kö-
zeli  presszóban tartott  kávézáson,  ami máskor is szokás volt  a  szentmisék
után. Paskai László 1987-ben esztergomi (1993-tól esztergom-budapesti) ér-
sek, Magyarország prímása lett,106 1988-ban pedig bíboros. 2002-ben vonult

103 Schematizmus… 1948, 24 és 73; VICZIÁN János, Németh Luciusz György OFM, in MKL IX (Bu-
dapest 2004) 686. MIKLÓSHÁZY 2008, nem tesz róla említést.

104 Élet (1952. december 25.).
105 Várnai Jakab OFM közlése.
106 BEKE Margit, Paskai III. László 1987. március 3. – 2002. december 7., in  Esztergomi érsekek
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nyugdíjba. Mindig szeretettel emlékezett Németh Lucius atyára, akinek Gyön-
gyösön, a ferences teológián tanítványa volt.

Ekkor még latinul miséztek,  hamarosan azonban áttértek az anyanyelv
használatára.  Rómában,  1965.  március  28-án  mondták  először  a  hó végi
szentmisét magyarul,107 nagy valószínűséggel nemsokára Milánóban is, an-
nak ellenére, hogy a liturgikus reformot követő hivatalos magyar fordítás
csak később jelent meg.

A közösség életében, amint ezt már láttuk, a kezdetektől fontos szerepe
volt a világi munkatársaknak, akiknek munkájára a miséző pap támaszkod-
hatott. Spiero Marion és Szarvas Béla segítettek a szervezésben, a perselye-
zésben és a pénzkezelésben,108 Strada Katalin pedig évtizedeken keresztül
hűségesen kísérte az énekeket harmóniumon.109

Németh Lucius távozását követően újra Halbédl Imre vette át a magyar
szentmisék végzését. Ekkor azonban már Comóban lakott. Működési idejé-
nek utolsó két évéből maradt fenn néhány lelkipásztori értesítője, amelyek-
kel ő maga hívta a misére a milánóiakat.110 Ezekből kiderül, hogy a havi
szentmiséket és a lelkigyakorlatokat a szokott formában tartották. 1973-ban
a húsvéti lelkigyakorlatot Fábry Antal tartotta március 30-án, pénteken és
március 31-én szombaton este 9 órakor a San Fedele-templom melletti je-
zsuita rendházban, a harmadik beszédet pedig április 1-jén, vasárnap 11 óra-
kor,  a  San Sepolcro-templomban,  a  havi  magyar  szentmise  keretében.  P.
Fábry már március 29-én megérkezett Milánóba, és a rendházban a hívek
rendelkezésére állt. Májusban a „ponte” (hosszú hétvége) miatt nem a hónap
első vasárnapján, hanem Pünkösd vasárnapján tartották a magyar szentmisét.
Július és szeptember között a nyári szünet miatt ekkor már nem volt havi
szentmise.  A következő évben,  1974-ben hasonló módon tartották a havi
szentmiséket, a húsvéti lelkigyakorlatot április 5. és 7. között, és megtartot-
ták a nyári szünetet is. A szünet után, októberben Halbédl Imre már nem
folytathatta a lelkipásztori munkát, mert szeptember 23-án, 64 éves korában
váratlanul  elhunyt.  Temetésén  a  milánói  magyarok  szép  számmal  vettek
részt. Halbédl atya halálában több figyelmet kapott, mint életében.111

(szerk. Beke Margit; Budapest 2003) 405-408. A bíboros 2015. augusztus 17-én hunyt el.  El-
hunyt Paskai László bíboros, in Magyar Kurír (2015. augusztus 17.).

107 NÉMETH László (Imre), Adalékok a római magyar lelkészség történetéhez. Második rész: 1963–
1973, in MEV 15 (2003) 3-4/124. Frank Miklós római magyar lelkész így írt erről a szentmisére
szóló meghívóban: „A szentmisét a vatikáni zsinat Nagyböjt első vasárnapján életbelépett ren-
delkezésének megfelelően magyarul fogjuk mondani.”

108 SZARVAS, A szórványban… kiegészítés. OMKM 78/5. Spiero Marionról életrajzi adatokat is tar-
talmazó interjú:  Die grande Dame, in  RAMHAPP,  Britta,  Sehnsuchts Orte an der Adria, Grado,
Triest, Piran, Portoroz, Pula, Opatija (Styria 2017) 168-169.

109 Spiero Marion szóbeli közlése.
110 OMKM 38/155-158.
111 Spiero Marion szóbeli közlése.
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Az új lelkipásztor megtalálása nem okozott gondot, mert egy évvel koráb-
ban Rómába érkezett Kovach Angelus kapucinus atya, aki hamarosan elju-
tott Milánóba is.112 Ővele azonban már egy új korszak vette kezdetét.

A Magyar Katolikus Lexikon pótkötetében megjelent egy szócikk az aláb-
bi címmel:  Emigráns magyarok lelkipásztorai.113 A cím után zárójelben az
olvasható, hogy a vastagon szedett nevekhez életrajzi cikk van a lexikonban.
A Milánóban 1924 és 1974 között működő magyar emigráns lelkipásztorok
közül a névsorban Borbély István jezsuita atya és Dengl Miklós ferences
atyák nevei olvashatók, de az nincs feltüntetve, hogy Milánóban is működ-
tek. Borbély Istvánnak életrajza is van a lexikonban, de abban sincs megem-
lítve, hogy a milánói magyar közösség lelkipásztora is volt.114 A lexikonban
van ugyan életrajza Németh Lucius ferences atyának és Rejőd Tiborcnak, az
emigráns magyarok lelkipásztorainak névsorába azonban nem került  be a
nevük. Tanulmányunk végén ezért álljon itt azoknak a lelkipásztoroknak a
listája, akik 1924 és 1974 között Milánóban voltak a magyar közösség lelki-
pásztorai. A névsor kiegészítés az MKL szócikkében felsorolt magyar lelki-
pásztorok névsorához:

1924–1929 Rejőd Tiborc (1892–1972)
1946–1948 Dengl Miklós OFM (1916–1998)
1949–1951 Borbély István SJ (1903–1972)
1951–1959 Fábry Antal SJ (1902–1985)
1960–1962 Halbédl Imre (1910–1974)
1962–1967 Németh Lucius OFM (1906–1979)
1967–1974 Halbédl Imre (1910–1974)

112 NÉMETH László Imre, Angelus atya. Az olaszországi magyarok lelkipásztora 1911–2001 (sokszo-
rosított kiadás, Róma 2016) és NÉMETH, Adalékok… Harmadik rész.

113 MKL XVI (Budapest 2013) 393-415.
114 DIÓS István, Borbély István SJ, in MKL XVI (Budapest 2013) 226.
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