Püspök Úr, Hölgyeim és Uraim,

több mint negyedszázada, 1996. májusban léptem át először a vatikáni levéltár kapuját.
Tudományos munkásságom középpontjában azóta az ott található magyar vonatkozású
források feltárása, Magyarország és a római Szentszék évezredes kapcsolatainak kutatása áll.
2004-ben indítottam útjára a Collectanea Vaticana Hungariae sorozatot. A nagyratörő cél
Fraknói Vilmos már 1909-ben félbehagyott Monumenta Vaticana Hungariae-jának folytatása,
modernizált felújítása volt. Mint közismert, 1881-ben, a szentszéki gyűjtemények
megnyitásakor Fraknói püspök szervezte meg a szisztematikus magyar kutatómunkát, majd
villát is építtetett Rómában egy magyar történeti intézet számára. 2012-től csapatban
dolgozunk. Budapesti székhelyű kutatócsoportunk 2017-től viseli a példakép Fraknói Vilmos
nevét. Munkánkat a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Tudományos
Akadémia, illetve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, továbbá a Magyar Kutatásfinanszírozási
Alap segítette és segíti.
Személy szerint sokat köszönhetünk mind az elindulásban, mind pedig a folytatásban Erdő
Péter bíborosnak, valamint a vatikáni levéltár itt jelenlévő püspök-prefektusának, Mons.
Sergio Paganónak. A római tudományosság részéről a szintén jelenlevő Alexander Kollert,
valamint Gaetano Plataniát, Matteo Sanfilippót, Roberto Regolit, Silvano
Giordanót, Johannes Grohét (és persze még másokat) illeti a köszönet.
És most kiváltképpen a római Német Történeti Intézetnek mondunk köszönetet, összes
munkatársával egyetemben, hogy rangos helyszínt biztosított ennek az eseménynek. Hatalmas
elismerése ez a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkájának. Mi több, számunkra
kifejezetten tudománytörténeti jelentőséggel bír. Azt igazolja vissza most számunkra, hogy
sikerült elérnünk a kitűzött célt, és életre keltenünk és képviselnünk Fraknói Vilmos
tudományos örökségét az Örök Városban. Ténylegesen és érdemben sikerült ezt
megvalósítanunk, nem csupán a szavak és alkalmi reprezentáció szintjén, melyre amennyire
hivalkodó, annyira hiábavaló kísérletet láttunk már az elmúlt negyedszázadban. A Collectanea
Vaticana Hungariae-ban eddig az évig, 2022-ig két osztályban összesen 30 alapkutatási
eredményt tartalmazó kötetet publikáltunk. Úgy nyomtatásban, mint Open Access elérhető ebook formában (cf. https://institutumfraknoi.hu/en). Valamennyi kötetet úgy szerkesztettük
meg, hogy a nemzetközi tudományosság számára is fontos és használható információk angol,
latin vagy olasz nyelven mindegyik kötetben rendelkezésre álljanak.
Jelen alkalom azt mutatta meg a legújabb, most bemutatott könyvek kapcsán, hogy ténylegesen
milyenek ezek az eredmények, milyen motivációt jelent számunkra a vendéglátó Német
Történeti Intézet példája és hagyománya. És persze azt is megmutatta a jelen alkalom, hogy
mik a nemzetközi tudományos recepció és hasznosítás lehetőségei, távlatai. Köszönet még
egyszer mindenkinek, aki ebben most közreműködött, a vendéglátó intézetnek, az előadóknak
és szerzőknek, valamint a hallgatóságnak egyaránt.
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