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Gyarmati Enikő

A diplomácia szolgálatában

Adalékok báró Szilassy Gyula (1870–1935)
 diplomata karrierútjához

Szilassy Gyula az Osztrák–Magyar Monarchia athéni rendkívüli követe és meghatalma-
zott minisztere volt az I. világháború idején, majd rövid ideig, 1919 első negyedévében 
a Magyar Népköztársaságot képviselte Svájcban. 1895 és 1918 közötti monarchiabeli 
diplomáciai tevékenysége alig-alig ismert, ezért ez a forrásközlő tanulmány az ismert 
tények rövid összefoglalása mellett elsősorban a kettős monarchiát szolgáló diplomáciai 
karrierutat árnyalja új adatokkal. A forrásközlemény egyúttal fontos részét képezi dip-
lomáciai életútja tervezett feldolgozásának.

A források közzétételének megalapozottsága mellett szól az a személyes tapasztalat, 
miszerint a nyugati történeti irodalomban, ugyan az angolszász irodalomban egyoldalú 
értékelések mentén, mégis gyakrabban hivatkoznak az osztrák–magyar diplomata tevé-
kenységére, nézeteire és első világháborús visszaemlékezésére.1 Szilassy Gyula személye 
és a kettős monarchia szolgálatában kifejtett diplomáciai tevékenysége többek között 
azért is lehet ismeretlen itthon, mert nem élt Magyarországon, nem ápolt szoros kap-
csolatot a magyar politikai vezetés képviselőivel, és keveset írt magyar nyelven. 1895 és 
1918 közötti kompromisszumos birodalmi külpolitikai nézetei, diplomáciai kéziköny-
vei, és a francia politikai elit és közvélemény számára írott francia nyelvű, Magyarorszá-
got bemutató, felvilágosító munkája2 azonban indokolják elkötelezettségének mélyebb 
ismeretét, egyúttal szakmai és családi életútjának feldolgozását.

A kiválasztott források jól szemléltetik Szilassy Gyula osztrák–magyar diplomáciai 
szolgálatának elismeréseit és a derékba tört szakmai életpályát. A Magyar Nemzeti Le-
véltárban található két levelének megírására nagybátyjának, Szilassy Aladárnak család-
történeti kutatásaiból fakadó érdeklődéséből került sor. A második leveléhez csatolt 
szakmai életrajzi melléklet adatai jól kiegészíthetők a svájci családi hagyatékban fenn-
maradt és a Lausanne-i Állami Levéltárban (Archives Cantonales Vaudoises, ACV) 
őrzött kitüntetések ismertetésével. A világ számos pontján szolgáló, másodvonalbeli 
diplomata törekvéseit a kor diplomáciai szokásai szerint számos kitüntetéssel honorál-
ták, amelyek ugyanúgy szóltak személyes elkötelezettségének, mint az általa képviselt 
Osztrák–Magyar Monarchia külügyi törekvéseinek.

A szilasi és pilisi Szilassy család svájci ágának hagyatéka 1992-től kezdve, adomá-
nyok útján került Vaud Kanton Levéltárának tulajdonába. Aranka Vaglio de Fejérváry 

1  Szilassy, 1921.
2  Szilassy, 1932.
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de Komlós-Keresztes,3 a Szilassy család utolsó, Svájcban élt leszármazottja 1992. 
 augusztus 6-án hatalmazta meg a levéltárat a fennmaradt családi hagyaték őrzésére.4 Az 
átadott anyag jelentős része a családi birtok, Soressex megvételével, a birtok fenntartá-
sával és irányításával, valamint az adófi zetésekkel kapcsolatos iratokból áll. A családta-
gok személyes iratai, amennyiben keletkeztek ilyenek, nem Lausanne-ban találhatók 
annak ellenére, hogy a Szilassy testvérek különböző időpontokban a két világháború 
között, illetve a második világháború után mindannyian visszatelepültek Svájcba. 
A Lausanne-i családi hagyaték az ott található születési, házassági és halálozási anya-
könyvek alapján lehetővé tette a Szilassy család svájci ágának genealógiai rekonstruálását. 
A genealógiai táblát Freddy Gerber levéltáros állította össze 1992 és 1994 között.5 Fel-
dolgozása lehetőséget nyújt a magyarországi irodalomban található apró pontatlansá-
gok javítására, és az ismeretek hiányának pótlására.6 Báró Szilassy Gyula jórészt diplo-
máciai kitüntetéseiből álló hagyatékának átadása 1999-ben és 2004-ben történt meg.

Ifj abb Szilassy Gyula, teljes születési nevén Jules Hope Joseph de Szilassy a svájci 
Vaud kantonban fekvő Bex községben született 1870. augusztus 21-én hajnali négy óra-
kor.7 A franciaországi Nizzában hunyt el 1935. június 7-én tizennyolc órakor.8 Édesap-
ja, idősebb szilasi és pilisi Szilassy Gyula (1841–1889) még az 1860-as években szembe-
tegségét kezeltette Svájcban, amikor egyik útja során a Genfi  tó partján fekvő Vevey-ben 
megismerkedett a svájci családból származó, de Nagy-Britanniában született Laura Eli-
sa Correvonnal (1847–1886).9 Az 1869. február 25-én megkötött házasságukból nyolc 
gyermek született, ifj abb Szilassy Gyula a legidősebb gyermekként látta meg a napvilá-
got. A Hope név némi magyarázatra szorul. Laura Correvon svájci családban született, 
később egy gyermektelen svájci–brit házaspár örökbe fogadta őt. Louise Anne Hope, 
született Finch-Hatton (1786–1875), a híres angol tábornok, Charles Hope özvegye-
ként 1835-ben telepedett le Svájcban, és vásárolt ingatlanokat a Vaud kanton területén 
fekvő Bex községhez tartozó Soressex-ben. Lánya, Elisabeth Louise Hope (1810–1868) 
és férje a svájci Jean Louis Abram Billard (1802–1886) adoptációja révén ifj abb Szilassy 
Gyula az anyai nagymama ágán keresztül kapta meg elsőszülött fi úként a Hope családi 
nevet.

3  Aranka Vaglio de Fejérváry de Komlós-Keresztes (1922–2015) báró Szilassy Gyula legidősebb húgának, 
Laura Pauline Elisabeth de Szilassy (1873–1929), becenevén Lilynek az unokája. Laura de Szilassy báró 
Fejérváry Géza hajdani miniszterelnök fi ához, Imréhez, Baranya vármegye főispánjához ment feleségül 
1894-ben. Ismeretlen időpontban elváltak, Lily az I. világháború után visszaköltözött Svájcba. Lau-
sanne-ban hunyt el.

4  ACV, PP 462/20. Ez a csomó Freddy Gerber családkutatási levelezését tartalmazza. Aranka Vaglio itt 
található rendkívül szép, kézírásos, francia nyelvű meghatalmazása jelzet nélküli.

5  ACV, PP 462/19.
6  Például a Szilassy gyermekek születési helye helytelenül Bécs a Bártfai Szabó László kötetében található 

egyik genealógiai tábla szerint. Bártfai, 1938,
7  ACV, PP 462/43.
8  ACV, PP 462/46.
9  ACV, PP 462/33.
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Szilassy Gyula alsó- és középfokú tanulmányait a neves svájci Collège de Genève és 
a londoni Harrow School oktatási intézményekben folytatta. 1887-ben került vissza 
Londonból Svájcba.10 1886-ban először édesanyja hunyt el nyolcadik gyermekének vi-
lágra hozatalát követően, majd 1889-ben édesapja távozott az élők sorából. A szülők 
által hátrahagyott öt kiskorú gyermek elhelyezéséről Bex község gyámsága döntött.11 
Ennek értelmében Szilassy Gyula öccse, Szilassy Aladár (1847–1923) gyámsága alá he-
lyezték őket. Az öt gyermek 1889 szeptemberében költözött át Magyarországra, Szi-
lassy Aladár családjához.12

Szilassy Aladár meghatározó szerepet játszott az ifj ú Szilassy diplomáciai karrierjé-
nek elindításában. Bátyjának, Gyulának egyik levele szerint Aladár volt az egyedüli a 
családban, aki megboldogult nagyapjuk, idősebb Szilassy József (1755–1836) koro-
naőr méltó utódjává vált.13 Gyula és Aladár a református egyház keretén belül kiemelke-
dő egyháztársadalmi tevékenységet folytatott. Szilassy Aladár nevéhez kötik a Budapes-
ti Keresztény Ifj ak Egyesületének 1883-as megalapítását, Charles Fermaud, a Young 
Men’s Christian Associations genfi  központi bizottsága titkárának segítségével, akivel 
bátyja meglátogatásakor találkozott Svájcban. Bátyjának, Gyulának a Colonial Conti-
nental Church Society14 svájci ágenseként kitűnő kapcsolatok közvetítésére nyílott le-
hetősége.15

Szilassy Aladár magán ügyvédi praxisát feladva az állami közigazgatási pályát válasz-
totta.16 Eötvös-gyakornokként kezdte meg pályáját a vallás- és közoktatási miniszté-
riumban, ahol először segédfogalmazó volt.17 1905-ben nevezték ki a Közigazgatási 
Bíróság tanácselnökévé.18 Négy évvel később a Közigazgatási Bíróság másodelnöke, 

10  Szilassy, 1921, 55.
11  Gerber, 1994, 42–43.
12  MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 7. altétel, Szilassy Gyula pénzszámadása 1886–1890 áprilisáig, 

fol. 109. Az átköltözés idejére vonatkozóan az útiköltségek elszámolásából rendelkezünk forrásokkal. 
A gyermekek 1889. szeptember 5. és 11. között érkeztek Magyarországra Szilassy Aladár és felesége, 
illetve a francia nevelőnő kíséretében. Szilassy Aladár hagyatékában számos pénzszámadási könyv talál-
ható, közöttük az árvák ellátását gondosan vezető számadáskönyvek.

13  MNL OL, P 1009, Series III., 26 tétel, 23. altétel Szilassy Gyula levelei Szilassy Aladárhoz. Nagy Abony, 
1886. június 11. Fontos megjegyezni, hogy a 23. altétel három levelet tartalmaz, egy darab (itt hivatko-
zott) idősebb Szilassy Gyuláé, a másik kettő ebben a tanulmányban közzétett levél pedig fi atalabb Szi-
lassy Gyuláé.

14  Colonial Continental Church Society az Anglikán Egyház égisze alatt működő, szegények oktatására 
hivatott szervezet 1861-től viselte ezt a nevet. Az 1830-as években számos szervezet egyesüléséből jött 
létre. Fő célkitűzése a missziós munkát végző tanárok képzése volt.

15  MNL OL, P 1009, Series III., 27. tétel Szilassy Elekhez, Pest megyei főszolgabíróhoz (1852–1918) írott 
levelek, fol. 44–45. Szilassy Gyula levele Bex, 1880. május 14. Ez a levél tévesen került Szilassy Elek cso-
mójába, hiszen a levél megszólítása, „édes Alcsikám”, Aladárnak szól.

16  MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 6. altétel Szilassy Aladár kéziratos önéletrajzához csatolt egyol-
dalas curriculum vitae fol. 75.

17  Magyar Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek 1867–1944. ADATBAZISOK, www.adatbazisokonline.hu 
K27187107011009.jpg. Letöltve: 2017. február 28.

18  Uo. K27190505181004.jpg.



440

amely tisztséggel már főrendi házi tagság járt.19 A belső titkos tanácsosi méltóságot 
1913-ban adományozták számára.20

A Szilassy Aladár által vezetett pénzszámadásokból az is kiderül, hogy 1890. már-
cius 27. és 30. között unokaöccse diplomáciai pályájának egyengetése érdekében uta-
zott Bécsbe.21 Az osztrák-magyar diplomáciában nélkülözhetetlen orosz nyelvtudás 
megszerzéséről is ebben az időben születhetett döntés a családban. Asbóth tanár úr 
orosz tankönyvének beszerzését 1890. január 21-én vették a pénzszámadási könyvek 
nyilvántartásába.22 Szilassy Gyula a vele egy időben, Bécsben diplomata vizsgát tett 
Ludwig Freiherr von Flotow visszaemlékezései szerint öt-hat nyelven beszélt,23 mégis 
csupán 1911-ben letett orosz nyelvvizsgáját tartotta fontosnak megemlíteni az itt lekö-
zölt szakmai életrajzi összeállításában. Felsőfokú tanulmányait is nagybátyja irányítása 
alatt végezte Lipcsében és Münchenben, majd 1894-ben állt az Osztrák–Magyar Mo-
narchia diplomáciai szolgálatába.

Szilassy Gyula elsősorban a Károlyi-kormány berni meghatalmazott képviselőjeként 
jelenik meg a magyar történetírásban.24 Az önálló magyar külügyi igazgatásról szóló, 
1918. december 15-én kihirdetett 1918. évi V. néptörvény 9. paragrafusa szerint „…a 
volt cs. és kir. közös diplomáciai képviseleteknek és konzuli hivataloknak oly tisztviselőit, 
altisztjeit és szolgáit, akik magyar állampolgárok, kívánságukra – amennyiben a Magyar 
Népköztársaságnak a hűségesküt leteszik – a magyar külügyi igazgatás vagy más magyar 
közigazgatási ág körében, eddigi hivatali állásuknak és fi zetésüknek megfelelően alkalmaz-
ni kell, vagy őket végellátásban kell részesíteni”.25 Az Osztrák–Magyar Monarchia szétesését 
követően huszonhárom év osztrák–magyar diplomáciai szolgálat után báró Szilassy 
Gyula a Magyar Királyság külügyi szolgálata mellett döntött.26 1918. november 6-án, 
amikor egy audiencia alkalmával lehetősége nyílott rá, megszerezte ehhez IV. Károly 
király támogatását is.27

1918. december 17-én egy személyes megbeszélés alkalmával Szilassy felajánlotta 
szolgálatait a magyar miniszterelnöknek, Károlyi Mihálynak. Ezt követően további tár-
gyalásokra került sor közöttük, ezek egyikén a miniszterelnök a külügyminiszteri pozí-
ció átvállalását is felvetette számára mint lehetőséget. Szilassy azonban nem mozgott 
otthonosan a magyar belpolitikában, ezért Magyarország külföldi képviselete mellett 
döntött. December 23-i következő megbeszélésükön Szilassy két képviseleti lehetőség 
közül választhatott, és noha mindkét helyet kitűnően ismerte, mégis a hágai és a berni 

19  Uo. K27190902251039.jpg.
20  Uo. K27191302051082.jpg.
21  MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 7. altétel fol. 123.
22  MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 7. altétel fol. 120. Asbóth Oszkár (1852–1920) nyelvész, szlavis-

ta, a MTA tagja, a magyarországi szlavisztika, az orosz nyelvtudományi kutatások itthoni megalapozója-
ként ismert.

23  Matsch, 1982, 338-341.
24  Pritz, 1994, 432., Pritz, 1995, 22–23., Tefner, 2009, 40–42.
25  Pritz, 1994, 25–26.
26  Bárói címet 1918. május 1-jén kapott.
27  Szilassy, 1921, 321–322.
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képviseleti lehetőség közül a Svájci Államszövetség fővárosát, Bern városát választotta.28 
Bédy-Schwimmer Róza, a Magyar Királyság első berni meghatalmazott képviselőjének 
hazarendeléséről és báró Szilassy Gyula Svájcba küldéséről a magyar minisztertanács 
1919. január 18-án hozott döntést,29 közvetlenül azután, hogy 1919. január 17-én a 
svájci Szövetségi Tanács határozott arról, felveszi a kapcsolatot Magyarország képviselő-
jével, Szilassy Gyulával.30

Az 1919. évi politikai fordulatok sodrában azonban a berni de facto meghatalma-
zott képviselői tevékenység rövid életűnek bizonyult. Noha a Kun-rendszer hatalomra 
kerülését követően folytatta Magyarország diplomáciai képviseletét, biztosítania kellett 
Svájcot arról, hogy nem fog bolsevik propaganda tevékenységet folytatni Svájc terüle-
tén. Azonban a Károlyi-kormány által létrehozott, Magyarország érdekében, Svájcban 
végzendő propaganda tevékenységre hivatott misszió tagjának, Otto Ernstnek Buchs-
ban történt letartóztatása miatt 1919. április 14-én egészségügyi okokra hivatkozva be-
nyújtotta lemondását,31 amelyet a fogadó ország, Svájc Szövetségi Tanácsa 1919. április 
25-én nyugtázott. A fennmaradt feljegyzésben indoklásként rögzítették a svájciak, 
hogy a magyar kurír Buchsban történt letartóztatása következtében Szilassy helyzete 
egyre nehezebbé vált, és mivel el kívánta kerülni, hogy őt is a „bolsevikok” közvetlen 
támogatójaként tartsák nyilván, úgy érezte, kénytelen benyújtani lemondását. Tekintet-
tel arra, hogy anyja svájci volt, és Waadt kantonban birtokkal rendelkezik, a svájci kül-
ügy megadta az engedélyt arra, hogy magánszemélyként Svájcban maradhasson. Mivel 
Szilassy munkatársai is felmondtak, egyelőre a svájci Szövetségi Tanács megszűntnek 
tekintette a berni magyar de facto képviseletet, és úgy döntöttek, hogy szükség esetén 
újra az osztrák–magyar követség felszámolásával megbízott báró de Vaux-n32 keresztül 
folyik majd a diplomáciai érintkezés.33

Az 1920-ban stabilizálódott új magyar politikai irányítás nem tartott igényt az oszt-
rák–magyar diplomata szolgálataira. Gróf Teleki Pál 1920. július 30-án benyújtott kül-
ügyminiszteri előterjesztésében tizenegy személy, közöttük báró Szilassy Gyula III. 
fi zetési osztályú rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezésének ér-
vénytelenítésére tett javaslatot.34 Szilassy Gyula aktív diplomata pályafutása ekkor 

28  Uo., 329–333.
29  Magyar Minisztertanácsi Jegyzőkönyvek 1867–1944. ADATBAZISOK, www.adatbazisokonline.hu 

K27191901181010.jpg. Letöltve: 2017. április 18.
30  Diplomatische Dokumente der Schweiz. DODIS, www.dodis.ch/document/43857. Letöltve: 2017. 

január 17. La Division des Aff aires étrangères du Département politique aux Légations de Suisse. Berne, 17 
janvier 1919. A forrás nyomtatott változata: Diplomatische Dokumente der Schweiz Bd. 7/1. Doku-
ment No. 112. 206–211. Eredeti jelzete: E 2001 (D) c1/1919.

31  Kaszás, 2002, 47., 57., Suter, 2001, 224–225.
32  Léon Freiherr de Vaux 1918. november 27. és 1920. október 31. között irányította, valamint számolta fel 

az Osztrák–Magyar Monarchia berni követségének tevékenységét. Matsch, 1986, 179.
33  Diplomatische Dokumente der Schweiz. DODIS, www.dodis.ch/document/44099. Letöltve: 2017. 

január 17. Conseil Federal Procès-verbal de la séance du 25 avril 1919. Décision au sujet de la démission 
de Szilassy représentant de facto de la Hongrie en Suisse. A forrás nyomtatott változatát lásd: Diploma-
tische Dokumente der Schweiz. Bd. 7/1. Dok. 354. 707–708.

34  Pritz, 1994, 422.
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véget ért. A diplomácia ügyét, amely az első világháborúban véleménye szerint oly nagy 
kudarcot vallott, azonban úgy gondolta, írásaival tovább tudja szolgálni. 1925-ben nap-
világot látott diplomáciai kézikönyve után 1928-ban egy hosszabb lélegzetű könyvet írt 
Traité pratique de diplomatie moderne címmel.35 Ez a munka 1931-ben elnyerte az Aca-
démie Diplomatique Internationale díját.36 Az itt közölt két levelének keletkezése után, 
1924. október 30-án kapta meg az I. György Rend Nagykeresztjét. Ez az elismerés tehát 
nem szerepel a kitüntetései listáján.37 A leveleket keletkezésük nyelvén: magyarul és né-
metül, valamint betűhíven közlöm.

Források

1.

Szilassy Gyula levele Szilassy Aladárhoz38

(Riant Val, Le Tour de Peilz, Vaud, 1923. február 19.)39

Kedves Bátyám,
Szívből köszönöm a jókívánatokat és az olyan szíves szavait.40 Feleségem is nagyon örült 
azoknak, és kéri köszönetét tolmácsolni.41 – Kedves Mária néninek is nagyon hálásak 
vagyunk a gratulációért.42

Képzelheti, hogy mennyire örülök, hogy végre egy nagy érdekem van az életben. 
A pályafutásom megakadása után életem bizony nagyon is méltatlannak és üresnek lát-
szott. – Most Isten kegyelméből evvel a roppant kedves és jóságos asszonnyal találkoz-
tam, és minden más lett!

Talán Bátyámat érdekelni fogja tudni, hogy az, ami világi szempontból rendesen 
csak ironikus sajnálkozást eredményezett, – az t.i., hogy politikai demokratikus elveim-
hez híven minden bajon keresztül tartottam ki, – az tetszett eleinte legjobban kedves 
feleségemnek, – mikor már 1 ½ évvel ezelőtt ismerkedtünk meg.

35  Szilassy, 1928.
36  ACV PP 462/124.
37  ACV PP 462/121. A II. Hellén Köztársaság első elnöke, Pavlos Kountouriotis (1855–1935) nevében 

adományozták ezt a kitüntetést. I. Konstantin király alapította az érdemrendet 1915. január 16-án, 
1913-ban Th essalonikiben meggyilkolt édesapja, I. György görög uralkodó emlékére.

38  MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 2. altétel, No. 23. fol. 154–157.
39  Bal felső sarokban: V. [válasz] Tugár 14/III 923.
40  Szilassy Gyula 1923. február 10-én kötött második házassága kapcsán kinyilvánított jókívánságokról 

van szó.
41  Mathilde Gertrude de Szilassy (született: Sophie Mathilde Gertrude Lang 1884–1926) ACV, PP 462/47.
42  Szilassy Aladár felesége, Visolyi Mária, a Lórántff y Zsuzsanna Egyesület elnöke.
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Kedves kis háza és kertje lévén itten,43 ide telepedtünk le, és nyáron Soressex-be me-
gyünk.44 – Remélem, hogy nekem még munkám is akadni fog, – de egyelőre berendez-
kedünk, és várunk.

A mellékelt íven leírtam a kívánt adatokat.45 Milyen érdekes, hogy a család történe-
tét megírja.46 – Remélem, kapunk egy példányt a könyvből. Nem emlékszem, hogy 
küldtem-e egyet az én „Erinnerungen”-jeimből.47 Ha nem, elég egy kártya, és szívesen 
küldök egy példányt, ha érdekli. –

Na, most nem zaklatom továbbá érdektelen prosámmal. – Remélem, hogy úgy ked-
ves Bátyám, mint Márianéni jó egészségnek örvendenek. – Kérem, adja át neki kézcsók-
jaimat.

Feleségemmel együtt pedig szívélyesen
Ölel 
Szerető öc[c]se

Gyula

2.
Szilassy Gyula levele Szilassy Aladárhoz48

(La Tour de Peilz, 1923. március 26.)49

Kedves Bátyám,
Nagyon köszönöm a szíves sorait, valamint a brosura-t, a melyet nagy érdekkel olvas-
tam. Örülök, hogy legalább méltatják az emberek azt a sok munkát, a melyet kedves 
Bátyám az érdekükben fejtett ki.50 Nagyon hálás leszek, ha a család történetét kapha-
tom a. u.51 - Bizonyára roppant érdekes lesz.

[olvashatatlan] …tudja-e hogy mi, ha messze módon is, de tényleg vérbeli rokonság-
ban vagyunk a Teck hercegekkel, és így az Angol Királynéval is?52 Ugyanis annak 

43  Riant Val, Gertude de Szilassy villája, egyben a levél keletkezésének helyszíne.
44  Soressex a Bex község mellett fekvő Billard–Hope–Szilassy-birtok neve. Jelenleg Bex község tulajdoná-

ban van az egész családi ingatlan, amely minden év nyarán képzőművészeti kiállításoknak ad helyszínt.
45  Ez a melléklet nem található a levél mellett. A feleségével kapcsolatos adatok Szilassy Aladár családtörté-

neti feljegyzéseiben találhatók. MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 6. altétel Szilassy Aladár család-
történeti feljegyzései. Genealógia XIV. fol. 226.

46  A családtörténet Szilassy Aladár halála miatt nem készült el. Az összeállított, nagy mennyiségű feljegy-
zésanyag a MNL OL-ban található. Lásd az előző hivatkozást. A család történetét a 16. század végéig 
Bártfai Szabó László dolgozta fel, és írta meg. Bártfai, 1938. 542–579.

47  Szilassy, 1921.
48  MNL OL, P 1009, Series III., 26. tétel, 2. altétel, No. 23. fol. 150–153.
49  A levélborítékon: érkezett Budapest, 1923. március 30-án.
50  Feltételezésem szerint Pruzsinszky Pál által 1922-ben megírt és Szilassy Aladár negyvenéves egyháztár-

sadalmi munkásságát méltató munkáról van szó.
51  Szilassy Aladár családtörténeti munkája.
52  A Teck hercegek württembergi hercegi család, Miksa császártól kapták hercegi rangjukat.
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nagyanyja Rhédey lány volt,53 dédanya pedig Inczédy – Azt hiszem, 2. vagy 3. fokon 
unokanővérek a mi dédanyánknak.54 – Egyszer véletlenül akadtam rá. –

Mellékelve küldöm kitüntetéseim lajstromát, valamint a fontosabb állomásaim fel-
jegyzését – s.t.b. –, németül írtam, mert jobban ment!55

A könyvemet illetőleg nem tudom, hogy nem forog-e fenn valami tévedés. – Ugyan 
azt mondja, hogy azok megvannak –, de az „Erinnerungen”-jaimról nem tud. - De ez 
csak a második czíme e nagy könyvemnek, „Der Untergang der Donaumonarchie”. – Ha 
ez nincsen, akkor kérek két szót egy levelezőlapon, – s rögtön küldetem, – más-külön-
ben, hogy két példánya ne legyen, inkább várok, amíg elkészül egy kis munkám a diplo-
máciáról, s akkor örülni fogok, ha azt tiszteletem jeléül elfogadja.56

Most szabadni egy nagy szívességet kérnem. Be szeretném íratni magamat a Gothai 
bárói könyvbe.57 – Ehhez kell a bárói kinevezés, de azonkívül kellene valami minél ré-
gibb okmány, miszerint családunk nemes. Ha kedves Bátyámnak volna egy ilyen okmá-
nya, nagyon hálás volnék, ha ezt nekem kölcsönözheti. – Én akkor a berni követségen 
csináltatnék egy hiteles fordítást, és ezt beküldeném. – Remélem, hogy avval nem zava-
rom. – Különben, ha nem tudja [olvashatatlan], talán adna nekem egy tanácsot, hova 
forduljak? Losonczon?

És még egy kis kérés. – Múltkor oly szép vörös czímeres borítékot használt. – Nőm-
nek nagyon megtetszett, s szeretne olyant csináltatni. Nem volna oly jó nekem egy ilyen 
borítékot küldeni, mert az előbbit nem tartottam. Nem lett-e ez Angliában csinálva? – 
Mi különben májusban vagy április végén Londonba és Párizsba szándékozunk, – nin-
csen valami commissio? Szívesen vállalnók el?

De most végzem be ezt a nem nagyon érdekes levelét.58 – Még egyszer nagyon kö-
szönöm a broshure-t, kedves emlék lesz.

Feleségemmel együtt
Ölel
Szerető öccse

Gyula

53  Claudine Rhédey von Kis-Réde (1821–1841) egy Teck herceghez ment feleségül. Ő volt Mária királyné, 
V. György angol király feleségének nagyanyja. Rhédey Klára (1796–1824) ifj . Szilassy József (1792–1854) 
azaz a Szilassy Gyula nagyapjának első felesége volt. Szilassy Gyula nagyanyja azonban ifj . Szilassy József 
második felesége, Freyburg Paulina (1819–1881) volt. A rokonsági kapcsolat tehát félágon érvényesül.

54  Inczédy Katalin(1791–1847) id. Szilassy József (1755–1836) azaz a dédnagypapa harmadik felesége volt.
55  Tanulmányait alapvetően franciául, angolul és németül folytatta. A magyar érettségi vizsgát 1889 de-

cemberében tette le.
56  Szilassy, 1925.
57  A gothai bárói könyv esetében éves rendszerességgel kiadott zsebkönyvsorozatról van szó.
58  Értsd levelet.
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3.
Szilassy Gyula kitüntetéseinek jegyzéke59

Grosskreuz des Franz Joseph O.[rdens]60

Ritter des Leopold Ordens61

Kriegskreuz für Zivilverdienste I. Kl.62

Militärmedaille für 50 jähriges Reg.[ierungs] Jub.[ileum]63

Zivil[medaille für 50 jähriges Reg. Jub.]64

Zivil[medaille für] 60 [jähriges Reg. Jub.]65

Grosskreuz des St. Stanislaus Ordens66

Grand Cordon des Medjidieh Ordens67

Eiserner Halbmond68

Goldene Liakat Medaille69

59  A kitüntetések listája nem a megszerzés időrendjében, hanem jelentőségük sorrendjében készült.
60  [Ferenc József Rend Nagykeresztje.] 1896. szeptember 23-án Lovagkeresztet kapott. ACV, PP 462/108. 

1910. december 11-én Tisztikeresztet a csillaggal. ACV, PP 462/102. A Nagykereszt adománylevele 
nem található a lausanne-i levéltárban. A Ferenc József Rendet I. Ferenc József alapította 1849. decem-
ber 2-án, amely az István Rend és a Lipót Rend után jelentőségében a harmadik rend az osztrák császári 
ház által alapítottak sorában.

61  [Lipót Rend Lovagkeresztje] 1907. december 28-án a II. Hágai Békekonferencia lezárása alkalmából az 
államért, a hazáért és a császári házért tett érdemeinek elismeréseként kapta. ACV, PP 462/94. A rendet 
I. Ferenc osztrák császár alapította apja, II. Lipót emlékére 1808. január 8-án.

62  [I. o. hadiérem civil szolgálatokért.] Az értesítő levél dátuma: 1916. szeptember 8., száma: Z.90.484/2. 
Burián István osztrák–magyar közös külügyminiszter javaslatára és aláírásával. ACV, PP 462/99. I. Fe-
renc József 1916. február 4-én hozta létre a négyosztályos kitüntetést az I. világháború idején áldozat-
készséget felmutató civil szolgálatok elismerésére.

63  [Katonai érdemérem az 50. uralkodói jubileumra.] Az összes kitüntetés, kivéve azokat, amelyek elhalálozás 
után kötelezően visszaküldendők, a mai napig megtekinthető a családi villa nappalijában, Soressex-ben. Visz-
szaküldésre vonatkozó levelezés csupán a német szövetségi államok és Görögország esetében maradt fenn.

64  [Polgári érdemérem az 50. uralkodói jubileumra.]
65  [Polgári érdemérem a 60. uralkodói jubileumra.]
66  [Szent Szaniszló Rend Nagykeresztje.] Az adományozásra 1912. december 2-án került sor. Szergej Dimitrije-

vics Szazonov (orosz külügyminiszter 1910 és 1916 között) javaslatára az orosz cár mint lengyel király, a felosz-
tott lengyel területek uralkodójaként adományozta ezt a kitüntetést. ACV, PP 462/105. A rendet II. Szaniszló 
Ágost alapította 1765-ben Szent Szaniszló 11. századi krakkói püspök emlékére. A köszönő-levelek közül 
egyedül a Szazonovnak írt, személyes hangvételű, francia nyelvű válaszlevél javított tervezete (dátuma: Vienne, 
le 9 décembre 1912) található meg a lausanne-i családi hagyatékban. ACV, PP 462/107.

67  [Medjidieh Nagyzsinórja.] Az adomány francia nyelvű kísérőlevele 1904. november 1-jén kelt. Bal felső 
sarkában ceruzával írva: „megköszönve 1904. november 17-én. A konstantinápolyi osztrák–magyar 
nagykövetség titkáraként kapta a szultán által adományozott II. o. kitüntetést. ACV, PP 462/97. Kísérő-
levél: ACV, PP 462/98. Az elismerést 1851-ben alapította II. Abdul Hamid (1842–1918) szultán.

68  [Vas Félhold.] ACV, PP 462/103. Ez egy egyosztályos oszmán háborús érdemérem, amelyet Gallipo-
li-csillagként ismernek. V. Mehmet szultán 1915. március 1-jén hozta létre, a szultán mellett Enver 
Pascha (1881–1922), valamint Liman von Sanders (1855–1929) rendelkezett adományozási joggal az 
Oszmán Birodalom tagjai és szövetségesei számára.

69  [Arany Liakat Érem.] ACV, PP 462/93. Az 1890-ben alapított oszmán kitüntetésnek két osztálya volt: 
arany és ezüst.
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Japan.[ischer] Orden vom Heiligen Schatzes Kl. II.70

Commandeur des span.[ischen] Isabella Ordens71

Offi  zier des rumänischen Kronen Ordens72

Ritter d.[es] württemberg.[ischen] Kronen Ordens mit dem Löwen73

[Ritter des] Ordens Stern von Rumänien74

[Ritter des] badisch.[en] O.[rdens] vom Berthold des Zähringen75

[Ritter des] hessischen Philipp O.[rdens] I. Kl.76

Niederländ.[ische] Erinnerungsmedaille für die Delegierten der zweiten Haager Confe-
renz.77

4.
Szilassy Gyula karrierútja

1894 Eintritt Minist.[erium] d[es] Äusseren78

1895 Diplomatenprüfung mit drei Auszeichnungen aus 4 Gegenständen. – Erster im 
Jahrgang. Sodann Attaché in Bukarest
(war schon vor der Prüfung Attaché in Dresden.)79

70  [A japán Szent Kincs Rend II. o.] ACV, PP 462/104. Meiji császár (1852–1912) hozta létre a rendet 
1888. január 4-én a Japánban szolgáló külföldi konzulok és követek érdemeinek elismerésére. A nyolc-
osztályos érdemrend második osztálya itt Nagytiszti keresztet jelent.

71  [A spanyol Katolikus Izabella Rend Tisztikeresztje.] Az adománylevél dátuma: 1900. szeptember 30. 
ACV, PP 462/100. XIII. Alfonz (1886-1931) spanyol király, kiskorúsága idején nevében Mária Kriszti-
na (1879–1902) régens királyné az adományozó. A kitüntetés, melyet VII. Ferdinánd (1784–1833) 
hozott létre 1815. március 24-én, ma is létező elismerés a hűségért és Amerika jólétéért tett szolgálatok-
ért. Valószínűsítem, hogy ezt a washingtoni diplomáciai szolgálataiért kapta Szilassy, ugyanis madridi 
kiküldetéséről nincs adatom.

72  [A román Korona Rend Tisztikeresztje.] A 3680. számú adománylevél 1896. szeptember 18-án kelt. 
ACV, PP 462/90. A Románia megalapításának emlékére 1881. május 22-én létrehozott érdemrendre 
Dimitri A. Sturdza román miniszterelnök (1895–1909) tett javaslatot az akkor bukaresti követségi atta-
sé, Szilassy részére.

73  [A Württembergi Királyság Korona Rendjének Aranyoroszlános Lovagkeresztje.] Stuttgart, 1901. júni-
us 24. ACV, PP 462/110. A hivatali közszolgálatok polgári elismerésének rendjét I. Vilmos (1781–
1864) alapította 1818. szeptember 23-án.

74  [A román Csillag Rend Lovagkeresztje.] Az erről szóló adománylevél nem található a lausanne-i levél-
tárban.

75  [A badeni Zähringen Berthold Rend Lovagkeresztje.] Karlsruhe, 1901. június 3. ACV, PP 462/114. 
A Zähringen-hercegség és a badeni Őrgrófság alapítójának, I. Berthold (1024–1078) emlékére létreho-
zott rend 1896 és 1918 között adományozott kitüntetéseket.

76  [A hesseni Fülöp Rend Lovagkeresztje I. o.] Ernst Ludwig (1868–1937) Hessen nagyhercegének ado-
mánylevele, Darmstadt, 1901. július 31. ACV, PP 462/118. Alapította: II. Lajos 1840. május 1-jén.

77  [Holland Emlékérem a II. Hágai Békekonferencia delegáltjai részére] Wilhelmina holland királynő 
(uralkodott 1890–1948) 1907. július 22-én kelt adománylevele ACV, PP 462/92. A holland királynő 
döntése alapján minden résztvevő kapott emlékérmet.

78  [1894 belépés a cs. és k. közös osztrák–magyar külügyminisztériumba.]
79  [1895 diplomatavizsga, négy tárgyból három kitüntetéssel, első az évfolyamon, ezt követően attasé Bu-

karestben. Már a vizsga előtt attasé voltam Drezdában.]
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1898 Washington
1899 Legationssekretar80

sodann Paris, Stuttgart, Cairo Bern.81

1904 Erster Sekretär in Constantinopel82

1906 Legationsrat II Kat[egorie] (nach London versetzt, fungierte dort als Bot-
schaft srat)83

1907 Delegierter der II. Haager Friedenskonferenz
(Einer der allerjüngsten)84

1908 Botschaft srat in Tokio85

1909 [Botschaft srat] in Petersburg
(führte monatelang die Botschaft )86

1912 Titel eines Gesandten87

191388 Einberufung in das Min[isterium] d[es] A[usseren]
in besonderer Mission89

1913 (nov.) 1916 (nov.) Ges[andter] und b[evollmachtigter] Minister in Athen90

1917–1918 zugeteilt der Botschaft  in Constantinopel – die es 3 Monate führte91

80  [1898 Washington, 1899 ugyanott képviseleti titkár.] 1897. október 23. és 1899. június 27. között.
81  [Ezt követően Párizs, Stuttgart, Kairó, Bern.] Párizs 1899. november 14-ig, Stuttgart 1901. május. 9-ig, 

Kairó 1904. április 1-jéig, Bern 1904. június 30-ig. Pritz, 1994, 462–463. A Szilassy Elekhez írott leve-
lek között található egy azonosítatlan aláírású levél a British Agency Cairo levélpapírján Dear M. Szi-
lassy megszólítással, 1903. július 4-i keltezéssel. Az angol nyelvű levél, amely egy kolléga halálával kap-
csolatos hírekről szól, nagyon nehezen olvasható, értelmezhető. Valószínűsítem ennek ellenére, hogy ez 
ifj . Szilassy Gyula számára íródott, és ismételten tévesen található Szilassy Elek anyagában. MNL OL, P 
1009, Series III., 27. tétel, fol. 59–60.

82  [1904 első titkár Konstantinápolyban.] 1904. június 30. és 1905. december 2. között.
83  [1906 II. o. követségi tanácsos (Londonba helyeztek át).] 1905. december 2. és 1907. április 6. között.
84  [1907 A II. Hágai Békekonferencia delegáltja. (Egyike a legfi atalabbaknak).] 1907 nyarán három hóna-

pig tartott a konferencia.
85  [1908 követségi tanácsos Tokióban.] 1907. október 11. és 1908. december 16. között. 1908. február 22-

től már I. o. követségi tanácsos volt. Matsch, 1986, 130.
86  [1909 követségi tanácsos Pétervárott. Több hónapon keresztül vezettem a követséget.] 1908. december 

16. és 1912. május 2. között. Gróf Leopold Berchtold nagykövet gyakran volt távol utazásai miatt. Lásd 
erről Hantsch, 1963, Bd. I., 181–237.

87  [1912 követi kinevezés.]
88  Évszám áthúzva, mert a berendelés a minisztériumba valójában 1912 tavaszán történt, de megbízatása 

(lásd a következő jegyzetet) 1913 novemberéig, athéni követi kinevezéséig tartott.
89  [Különleges megbízatással berendelés a közös külügyminisztériumba.] Gróf Alois Ahrenthal halálát 

követően gróf Leopold Berchtoldot nevezték ki közös osztrák–magyar külügyminiszternek 1912 feb-
ruárjában, aki számított Szilassy munkájára a minisztériumban. Szilassy azonban nem kapta meg a 
kilátásba helyezett I. szekciófőnöki pozíciót, így a hármas szövetség megújítására történő felkészülés 
lett a feladata.

90  [1913 novembere és 1916 novembere között rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter Athénban.] 
1913. november 7. és 1916. november 18. között. Matsch, 1986, 150–151. Athént a francia megszál-
lók miatt kényszerültek elhagyni.

91  [1917–1918 között beosztva a konstantinápolyi nagykövetségre, három hónapig a követség vezetése.] 
1917 októberétől 1918 szeptemberéig. 1918 nyarán Johann Markgraf von Pallavicini, osztrák–magyar 
nagykövet (1906 és 1918. november 11. között) betegsége miatt helyettesített.



448

1918 September – Berufung zu S.[einer] M.[ajestät]92

1919 Jänner–April Gesandter Ungarns in Bern (mit Bewilligung des Königs)93

1911 legte eine Prüfung in russischer Sprache ab.94

92  [1918 szeptember berendelés az uralkodóhoz.] Az uralkodó mérlegelte, hogy közös külügyminiszterré 
nevezi ki őt egy azonnali különbéke-megállapodás érdekében. Az audienciára szeptember 18-án került 
sor. Bulgária kapitulációja és Burián István újabb békejavaslata azonban átírta ezt az alternatív elképze-
lést. Szilassy, 1921, 293–307.

93  [1919 januárja és áprilisa között Magyarország követe Bernben (az uralkodó jóváhagyásával.)] 1919. ja-
nuár 18. és 1919. április 14. között.

94  [1911 orosz nyelvből nyelvvizsgát tettem.]
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