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D3 A pályázó neve: dr.habil. Tusor Péter 

 
RÉSZLETES KUTATÁSI TERV 

 
A szövegben ki kell térni a résztémákra és azok ütemezésére is, és éves bontásban meg kell adni a kutatás szakaszait 
(a főbb munkafázisokat, ezekben a várt eredményeket, tervezett publikációkat, konferencia-részvételt stb.).  
A gyakorlati megoldásokat kínáló témákban folyó kutatások esetén az elbírálás szempontjából fontos információ a 
döntéshozók számára, hogy az egyes munkafázisokban milyen konkrét eredményeket ígér a támogatott csoport a 
célzott feladat teljesítése érdekében. A tematikus kötöttség teljesíthetőségének vizsgálata során a zsűri figyelembe 
veszi a csoport tagjainak a témában elért korábbi eredményeit. 
A szöveg terjedelme min. 17 000, max. 20 000 karakter lehet szóközzel együtt, a megadott terjedelembe bele kell 
érteni az esetlegesen szükséges jegyzeteket és publikációs hivatkozásokat is; a dokumentumot eredeti aláírással 
ellátva postán is be kell küldeni.  

 
A dokumentumot a webfelületre is fel kell tölteni és postán is el kell küldeni! 

Postára adás határideje: 2016. szeptember 23. 
(Postacím: MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály, 1245 Budapest, Pf. 1000) 

 
 
 

Bevezetés 
 
A munkaterv a Lendület-pályázaton sikerrel szerepelt kutatási program metódusát követi. Figyelembe veszi a 

2012–2016-ben, a Lendület-kutatócsoport tevékenysége során szerzett sokoldalú tapasztalatokat. A munka a 
Lendület-kutatások szerves és kontinuus folytatása. Az eredeti, 2011-es munkatervben kitűzött feladatokat 
maradéktalanul elvégeztük. Közben számos felismerés, aspektus vetődött fel, sőt olyan előmunkálat, előzetes 
forrásfelmérés vette kezdetét, amelyek folytatása a Lendület-kutatások során elért eredmények növelését, 
meghaladását vetítik előre. A jól képzett és motivált, mind tapasztaltabb, meghatározóan fiatalokból álló kutatógárda 
egyben tartása és szakmában tartása elemi érdek. A hosszas munkával felépített, tudományos adatszolgáltatása, 
információközlése tekintetében mintaszerűnek szánt kutatócsoporti honlap fenntartása, formai megújítása alapvető 
szempont. 2014. évi létrehozásakor domain-nevét pályázati ciklusokon átívelő gondolat jegyében fogalmaztuk meg. 
Vö. http://institutumfraknoi.hu/.  

A Lendület-program középpontjában a Fraknói Vilmos nevével fémjelzett nagy múltú vatikáni magyar kutatások 

szervezett, intézményesülő felújítása, folytatása állott. A jövőben is ezt a programot tervezzük továbbvinni.1 A 
vatikáni magyar kutatások a magyar történettudomány különleges tradícióval és nemzetközi kontextussal, egyúttal 

modern lehetőségekkel és kihívásokkal rendelkező terepe.2 Az eredményeit közlő, 2004-ben alapított specifikus 
könyvsorozat, a Collectanea Vaticana Hungariae (CVH) 2012-től a társkiadó MTA logóját is viseli. A vatikáni kutatások 
terén MTA meghatározó szerepet játszott a múltban, vállalt fel az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti 
Kutatócsoport létrehozásával, és remélhetőleg fog felvállalni a jövőben is az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Történeti 
Kutatócsoport létrehozásával. Ez a Kutatócsoport szolgálhat egyúttal a magyar állam által esetlegesen 
újjászervezendő és az MTA szakmai irányítása alá kerülő Római Magyar Történeti Intézet tudományos bázisául, 
keretéül. 

 
 
A kutatás irányai 
 
BEVEZETÉS 
 
A program, miként a Lendület esetében is nem egy szűkebb területre koncentráló, OTKA-szerű projektleírás. A 

Fraknói által, a Monumenta Vaticana Hungariae keretében kijelölt irányt modernizálva, és a Kutatócsoport kvázi 
kutatóintézeti jellegét és célkitűzéseit követve munkánkat 2017–2022 között is három fő irányban kívánjuk folytatni. 
A) késő középkor (14–15. század és 16. század első harmada); B) kora újkor (17. századi súlyponttal, kitekintéssel a 16. 
és a 18. század felé); C) 20. század. Ennek metódusnak nincsen alternatívája. Az etalonnak számító Deutsches 

                                                 
1 A Lendület-programban külön szerepelt a bécsi kutatási irány nevesítése. A vatikáni kutatásoknak, Magyarország és a római Szentszék 
kapcsolatai vizsgálatának 1526–1918 között szerves része a vonatkozó bécsi állagok hasznosítása. Bécs külön említését a Lendület-program során 
két nemzetközi projektbe történt felkérésünk és bekapcsolódásunk indokolta (Bischofslexikon der Habsburger Monarchie; Frintaneumslexikon). Ezek 
tehát kívül estek a vatikáni kutatások körén. 
2 Lásd a múlt eredményeit számba vevő és egyben kutatási programot adó monográfiánkat: TUSOR PÉTER, Magyar történeti kutatások a Vatikánban 
(CVH I/1exc.), Budapest–Róma 2004. Online változata: http://institutumfraknoi.hu/magyar_torteneti_ kutatasok_vatikanban. 

http://institutumfraknoi.hu/
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Historisches Institut in Rome  kiemelt projektjei – közel 140 év kontinuitást felmutatva – hasonló strukturáltságot 
mutatnak: a középkorra a Repertorium Germanicum / Repertorium Poenitentiariae Germanicum; a koraújkorra a 
Nuntiaturberichte in Deutschland / Instructiones Pontificum Romanorum; a 20. századra a berlini és müncheni nunciatúra 
anyagának online kiadása. Mindegyik, speciális tudást és gyakorlatot igénylő területet egy-egy különlegesen képzett és 
motivált szakember „fed le”: ANDREAS REHBERG, LUDWIG SCHMUGGE; ALEXANDER KOLLER, SILVANO 

GIORDANO, végül pedig THOMAS BRECHENMACHER és HUBERT WOLF.9 
 
1. KÖZÉPKOR 
 
A) Camera Apostolica 
 
A középkori kutatások középpontjában továbbra is az Apostoli Kamara, pontosabban magyar 

kapcsolatrendszerének vizsgálata fog állani 2017–2022 során. Közismert, hogy a Reverenda Camera Apostolica a pápai 
kúria egyik legkorábbi központi hivatala, amely legkésőbb a 14. század folyamán a Curia Romana legbefolyásosabb, 

egyszersmind a legsokrétűbb központi igazgatási szervévé fejlődött.10 Jelentőségét kellően érzékelteti kiterjedt 
illetékességi területe, hiszen a Pápai Állam területének gazdasági és közigazgatási irányítása mellett az in partibus 
egyházak javadalmait terhelő adókat (servitium, annata) is a Camera Apostolica adminisztrálta. A hitetlenek ellen 
(oszmánok, husziták) tervezett, s ténylegesen megvalósult keresztes hadjáratok, valamint a határvédelem financiális 

hátterének megteremtésében is jelentős szerepet játszott e hivatal.11 Mindemellett a kamara joghatósága alá tartozott 
a püspökök és érsekek számára kötelezően előírt – bizonyos fizetési kötelezettséggel összekötött – római 

látogatásának (visitatio ad limina apostolorum) dokumentálása is.12 Végül pedig a Kúriánál történő klerikusszenteléseket 
említhetjük, amelyek szervezése, lebonyolítása és adminisztrálása ugyancsak a Camerarius jurisdikciója alá tartozott 

1425-től kezdődően.13 E rövid összefoglalás is kellően érzékelteti az Apostoli Kamara jelentőségét, s egyúttal 
ráirányítja a figyelmet a késő középkori magyar egyház és a római Kúria patinás hivatala között fennálló széleskörű 

kapcsolatrendszer vizsgálatának relevanciájára. Jóllehet a korábbi magyar historiográfiában14 a téma néhány 
szegmense tárgyalásra került, azonban széleskörű elemzésre mindezidáig nem került sor. Az Archivio Segreto 
Vaticanóban (ASV), valamint az Archivio di Stato di Romában (ASR) található források túlnyomó többségét egy több 

éves munka keretében, 2014 őszén közreadtuk.15 E forrásbázis, valamint a FRAKNÓI VILMOS irányítása alatt 
megvalósított Monumenta sorozat kötetei szilárd alapot biztosítanak a tervezett átfogó elemzés elkészítéséhez, 
amelyben az Apostoli Kamara és a középkori magyar egyház széleskörű kapcsolatrendszerét kívánjuk vizsgálni. Az 
utóbbi néhány évben a jelzett témakörben végzett kutatások, forrásfeltáró munka, s a tárgykörben megjelent 

publikációk16 megfelelő kiindulópontot jelentenek a tervezett kutatások megvalósításához. A publikált források 
mellett további forrásfeltáró munkára is szükség van. 

a) Kollektorok, subcollectorok, procuratorok, mercatorok (1301–1526). A kamarai adófizetésben, valamint a 
segélyfolyósításban szerepet játszó személyek, kereskedők adattárának összeállítása fontos feladat. Szisztematikus 
összegyűjtésükre, s az erre épülő folyamatokat, tendenciákat esetleges nagyobb összefüggéseket bemutató elemzésre 
korábban nem került sor. Feltárandó primer források: ASV Camera Apostolica, Diversa Cameralia vol. 1-50, 

                                                 
9 Lásd az intézet honlapját: http://dhi-roma.it/grundlagenforschung.html; http://dhi-roma.it/publikationen.html; A 20. század kutatására külön 
is: THOMAS BRECHENMACHER, Nuntius Orsenigo und der Zwang zum schnellen Statement. Von der vorteilhaften Wirkung vollständig edierter Quellencorpora für 
die Urteilskraft des Historikers és HUBERT WOLF, Digitale Edition neuzeitlicher Quellen (DENQ). Pius XII. als Nuntius in Deutschland oder Vom Recht auf 
eine eigene Biographie anhand der Quellen Bleibt im Vatikanischen Geheimarchiv vieles zu geheim?, Historische Grundlagenforschung in Mittelalter und 
Neuzeit Online-Publikationen des Deutschen Historischen Instituts in Rom; hg. von Michael Matheus und Hubert Wolf), Rom 2009, 55–60 és 
61–66. 
10 FELICI, GUGLIEMO: La Reverenda Camera Apostolica. Studio Storico-Giuridico. Roma, 1940.; WEAKLAND, JOHN E.: Administrative and Fiscal 
Centralization under Pope John XXII, 1316–1334. Catolic Historical Review 54 (1968) 39–54, 285–310.; DEL RE, NICCOLÒ: La Curia Romana. 
Lineamenti Storico-Giuridici. Roma, 19703. (Sussidi Eruditit 23). 
11 LUNT, WILLIAM EDWARD: Papal Revenues in the Middle ages. I–II. New York 1934. 
12 PATER, JOHANN: Die bischöflice Visitatio liminum SS. Apostolorum. Eine historisch-kanonistische Studie. Paderborn, 1914. 
13 SCHMITZ(-KALLENBERG), LUDWIG: Die Libri Formatarum der Camera Apostolica. Römische Quartalschrift 8 (1894) 451-472.; REHBERG, 
ANDREAS: L’affluenza di ordinandi a Roma alla vigilia della riforma luterana. Florence Alazard and Frank La Brasca, eds., La papauté à la Renaissance. 
Paris, 2007. 167–249. 
14 Például FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ: Pápai adószedők Magyarországon a XIII. és XIV. században, Századok 21 (1887) 493–517 és 589–609; FRAKNÓI 

VILMOS: Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szent-székkel I–III. Bp., 1901–1903.; LUKCSICS JÓZSEF: Középkori pápai adókönyvek. Bp., 
1908. (A Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának Felolvasó Üléseiből, 69. sz.); MAYER BÉLA: Pápai bankárok szerepe 
Magyarországon a középkor végén. Századok 57–58 (1923–1924). 648–668.; 
15 Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1297–1536), I–II. Feltárta, szerkesztette és közreadja: LUKCSICS JÓZSEF, TUSOR 

PÉTER, FEDELES TAMÁS. Szerkesztőtárs: Nemes Gábor, munkatársak: KOLTAI ANDRÁS, KALOTAI NOÉMI, KISS GERGELY, MATUS ZSANETT. 
(Collectanea Vaticana Hungariae vol. 9-10.) Bp.–Róma, 2014. 
16 FEDELES TAMÁS: Az Apostoli Kamara középkori nyugtái. Magyarország és a római Szentszék. (Források és távlatok.) Tanulmányok Erdő bíboros 
tiszteletére. Szerk. Tusor Péter. Bp.–Róma, 2012. (Collectanea Vaticana Hungariae 8.) 11–25.; FEDELES TAMÁS: A Camera Apostolica és a magyar 
egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában. „Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris” Tanulmányok a Konstanzi 
Zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk. Bárány Attila, Pósán László. Debrecen, 2014. 189–204. 

http://dhi-roma.it/grundlagenforschung.html
http://dhi-roma.it/publikationen.html
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Collectoriae vol. 353-358, Armadi XXX vol. 12, Miscellanea vol. 6612; ASR Camerale I. vol. 1711–1713; Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltára R 57 (Fraknói hagyaték) Kézirattári kutatások: OSZK fol. lat. 4011 (Fraknói-
hagyaték); MTA K Ms 4994 (Florenzi Okmánytár – Simonyi Ernő másolatai) 

b) A Curia Romana és a magyar egyház kapcsolatai Luxemburgi Zsigmond idején (1387–1437). Az öt évtizedes, 
jól körülhatárolható időszak folyamán a nagy nyugati egyházszakadás, majd a konciliarizmus időszaka, V. Márton 
reformjai, a királyi főkegyúri jog következetes alkalmazása, a husziták és az oszmánok jelentette veszélyek 
következtében változások következtek be a pápaság és a Magyar Királyság kapcsolatában. A korábbi forrásfeltáró 

munkákra17 építve, azokat kiegészítve lehetőség nyílik a korszak teljes körű elemzésére, a korábbi kutatási 
eredmények további árnyalására. Feltárandó primer források: ASV Camera Apostolica, Obligationes et Solutiones vol. 
52; ASV Introitus et exitus vol. 370-379, 382-390; ASV Camera Apostolica, Diversa Cameralia vol. 1-19; ASV 
Miscellanea Armadio XII. vol. 121A; ASV Archivio Concistoriale Acta Miscellanea vol. 1.; ASV Libri Formatarum 
vol. 1-2. Kézirattári kutatások: MTA Kézirattár, Ms. 10656/1–7. (Lukcsics P. hagyaték); Bibliotheca Nazionale 
Centrale (Firenze), Manoscritti Magliabechiani, XIX, vol. 80-81. 

c) Római magyar klerikusszentelések (1426–1526). A magyar kutatás számára a korábban teljesen ismeretlen Libri 
Formatarum vol. 1-14 levéltári állag magyar vonatkozásainak feltárása, adattár elkészítése, feldolgozása, forráskiadásra 

történő előkészítése. Mindez a nemzetközi trendekhez teljes mértékben illeszkedik.18 Feltárandó primer források: ASV 
Libri Formatarum vol. 1-14; ASR Tribunale del Vicariato vol. 335; Archivio Storico del Vicariato (Roma) 
Ordinazioni sacerdotali vol. I. 

A kutatási időszak alatt tervezett publikációk: A Curia Romana és a magyar egyház kapcsolatai Luxemburgi 
Zsigmond idején (1387–1437) – monográfia kézirat: 2018. december 31.; A Camera Apostolica és a magyar egyház a 
késő középkorban (1301–1526) – monográfia kézirat: 2020. december 31.; Minden út Rómába vezet? Magyar 
klerikusszentelések Rómában (1426–1526) (monográfia és forrásközlés) – kézirat: 2022. június 30. Az 
előtanulmányok tematikái: Az uralkodó, a Szentszék és a főpapok Luxemburgi Zsigmond idején; A pénz útja. A 
magyar egyházi javadalmasok pápai adófizetésének gyakorlata a késő középkorban; Petrus Stephani collector 
apostolicus (1372–1375); A Libri formatarum magyar vonatkozású bejegyzései; „Szentelési turizmus” a 15. században? 
Magyarok klerikusok ordinációs ügyei a római Kúriánál (1426–1455) 

B) Magyar vonatkozású eredeti pápai oklevelek (1417–1526) 
 
A magyar középkor kutatás számára legalább annyira meghatározó fordulat volt a középkori oklevelek 

adatbázisának megjelenése, mint hajdanán az egyetemes egyháztörténet kutatásnak a Vatikáni Levéltár megnyitása. A 
korszerű, most már az interneten is elérhető fényképes adatbázis segítségével eddig soha nem látott alapossággal 
lehet kutatni a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Diplomatikai Gyűjteményében lévő, valamint a 
Diplomatikai Fényképgyűjteményben összegyűjtött, magyarországi és határon túli levéltárakban található középkori 

okleveleket.19 A könnyű kereshetőség és elérhetőség ugyanakkor csak lehetőség marad, ha nem kerül kiaknázásra. 
A vatikáni magyar kutatás régi adóssága, hogy a Magyarországon fennmaradt eredeti pápai kiadványokat – 

bullákat és brévéket – még mindig nem gyűjtötte senki sem egy egységes adatbázisba. Eddig egyetlen, a hazai 
tudományosságban jószerivel ismeretlen munka, Érszegi Géza Eredeti pápai oklevelek Magyarországon (1199–1417) 
című, 1989-ben készült akadémiai doktori értekezése az egyetlen ilyen célt kitűző munka. Így szisztematikusan azt 
sem kutatta még senki, hogy a Vatikáni Levéltárban feltárt bullaregisztrumok eredetijei milyen arányban őrződtek 
meg Magyarországon korunkra, és melyek azok a pápai iratok, amik csak hazánkban maradtak meg, Rómában nem. 

Holott több példa – többek között a veszprémi egyházmegye római okmánytára20 – bizonyítja, hogy a Vatikáni 
Levéltárban kikutatott magyar vonatkozású források és a magyarországi forrásanyag együttes használata még 
teljesebb ügymenetek kibontását, egyes események még részletesebb kidolgozását teszi lehetővé. 

A részkutatás célja a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Diplomatikai Gyűjteményében, valamint a 
Diplomatikai Fényképgyűjteményben lévő nem vatikáni lelőhelyű pápai iratok – bullák és brévék – adatbázisban 
történő feldolgozása 1417-től, V. Márton pápa trónra lépésétől 1526-ig. A kezdőhatárt egyrészt Érszegi Géza fent 
már említett munkája, valamint egyház-, pápai hivatal- és kutatástörténeti okok indokolják. A záródátum egyrészt a 
magyar középkor végét jelenti, másrészt a Sacco di Roma (1527) miatt szentszéki szempontból is jól alátámasztható.  

A források rekordjainak száma 1106, ebből 389 eredeti formában őrződött meg, míg a többi másolat vagy 
későbbi átírás során maradt fenn. V. Márton (1417–1431) 131 (31); IV. Jenő (1431–1447)  120 (47); V. Miklós 
(1447–1455) 94 (35); III. Callixtus (1455–1458) 30 (5); II. Pius (1458–1464) 133 (36); II. Pál (1464–1471) 62 (27); IV. 
Sixtus (1471–1484) 154 (35); VIII. Ince (1484–1491) 41 (11); VI. Sándor (1492–1503) 108 (58); II. Gyula (1503–
1513) 107 (48); X. Leó (1513–1521) 101 (38); VII. Kelemen (1523–[1526]1534) 25 (18). Összesen 1106 (389) 

                                                 
17 LUKCSICS PÁL: XV. századi pápák oklevelei I–II [(Olaszországi Magyar Oklevéltár I–II) Bp., 1931–1938.; LUKCSICS–TUSOR–FEDELES 2014. 
18 REHBERG 2007; SALONEN, KIRSI–HANSKA, JUSSI: Enterning a clerical Career at the Roman Curia, 1458–1471. Ashgate Press, 2013.; HLEDÍKOVÁ, 
ZDEŇKA: Svĕcení duchovenstva v Církvi podjednou. Edice pramenů z let 1438–1521. Praha, 2014. 
19 RÁCZ GYÖRGY (szerk.): A középkori Magyarország digitális levéltára. Magyar Országos Levéltárban (MOL) a Mohács előtti gyűjteményekhez 1874–2008 
között készült levéltári segédletek és oklevelek elektronikus feldolgozása (DL-DF 4.3.) Budapest 2008. DVD-ROM; 
http://archives.hungaricana.hu/hu/charters/ 
20 Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis I–IV, ed. GUILELMUS FRAKNÓI – IOSEPHUS LUKCSICS, Budapest 1896–1908. 
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Az adatbázisban – mely digitálisan a Kutatócsoport honlapján kerül publikálásra – az egyes oklevelek alapadatai 
(dátum, kiadó, jelzet, fennmaradási forma, irattípus stb.) mellett a címzett(ek), kegyosztó (de gratia) irat esetén 
kedvezményezett(ek), bírósági ügyben kelt oklevél (de iustitia) esetén felperes(ek) és alperes(ek), az oklevélben érintett 
egyházmegyék és helységek, valamint szakrális épületek (templomok, kápolnák, ispotályok, oltárok stb.), továbbá az 
eddigi kiadások felsorolása és egy regeszta kapna helyet. Kötet formájában bőséges apparátussal ellátott 
regesztakötet látna napvilágot. A mű tervezett címe: Repertorium documentorum pontificum in regno Hungariae existentium 
1417–1526. Elkészültük határideje 2021, illetve 2022. A megelőző években 4–5 előpublikációval lehet számolni, 
melyek hírt adnak a munka részeredményeiről, előrehaladásáról, módszertanáról. 

A kutatás nemzetközi projekthez kapcsolódik. A 389 eredeti irat vizsgálata, pontosabban az azon szereplő kúriai 
hivatalnok neveinek és a bullán elfoglalt elhelyezkedésének adatbázisba rendezése ugyanis lehetőséget biztosít arra, 
hogy a Passaui Egyetem neves diplomatika és paleográfia professzora, Thomas Frenz által évtizedek óta elkezdett, a 
pápai kúriai hivatalokban dolgozó személyek prozopográfiai és biográfiai gyűjtéséhez új adalékokkal járulhassak 

hozzá.21 
 
 
2. KORA ÚJKOR 
 
A) 16. század 
 
A Vatikáni Titkos Levéltár különleges Hungaricum-anyaga a Fráter György meggyilkolása kapcsán indított pápai 

vizsgálat tekintélyes mennyiségű iratanyaga. Tekintve a 16. századi magyar történelem kedvezőtlen adottságú 
forrásviszonyait, e fontos forrásbázis korán felkeltette a magyar történészek figyelmét. Kezdetben Szekfű Gyula 

folytatott kutatásokat ezen iratok között,22 majd jó pár évtizedes hiátus után az 1980-as években Barta Gábor vette 

fel az elejtett fonalat. Bár Barta saját kutatásainak eredményeit közzétette,23 a szisztematikus forrásközlésre, valamint 

a teljes anyag feltárására már nem volt lehetősége.24 Az anyagban jelentős iratállomány vár még feldolgozásra: 
számtalan másolatban lévő levél, bréve és jegyzőkönyv található. Ezt egészíti ki az a forráscsoport, amelyet sem 
Barta, sem pedig Fraknói nem ismert, pedig jelentős – például I. Ferdinánd és a császárság rendjei között folytatott – 
Fráterhez és a magyar helyzethez köthető levélmásolatok találhatók benne. 

Mindezen forrásokat jól árnyalják a milánói Biblioteca Ambrosianában őrzött Castaldo-kódex,25 valamint a bécsi 
ÖStA, HHStA forrásbázisa, amelyben szintén komoly, csak részben feltárt Fráter-anyag őrződik. Eme források 
feldolgozásával a diplomácián túl lehetőség nyílik a kor magyar humanistáinak Itáliához, s ez által Rómához és a 
pápasághoz fűződő viszonyrendszerének árnyalására is.26 

E források segítségével nem csak egy per lefolyását ismerhetőek meg – mely önmagában is a szentszéki-magyar 
kapcsolatok különleges eseménye –, hanem képet kaphatunk a per folyamatán keresztül arról is, hogyan kezelt a 
pápai diplomácia egy ilyen felettébb kényes kérdést a vallásháborúk idejét élő Európában. A cél tehát egy 
egyháztörténeti keretekbe ágyazott politikai, diplomáciai és jogtörténeti kutatás, amelyet többek 
között művelődéstörténeti szempontok is kiegészítenek, és amely jelentős méretű ismeretlen, vagy csak részben 
ismert, kiadatlan forrásokat megmozgató kutatás által alkalmas nem csupán magyar, hanem európai viszonylatú 
kapcsolati hálók felrajzolására is. 

A kutatásra kerülő főbb fondok: ASV Archivum Arcis; Miscellanea, Armadi I-XVIII. Tervezett publikációk és 
ütemezésük: 2018-ig átfogó tanulmány az előbb ismertetett teljes forrásbázisról; kritikai forráskorpusz kiadása 2020-
ig, 2022-ig a vizsgálatnak, valamint az események diplomáciai hátterének monografikus feldolgozása 2022-ig. 

 
B) 16–17. század 
 
A kutatási periódus határai 1592–1615 között húzódnak, ami részben a nemzetközi diplomácia vízválasztója, 

részben a magyar köz- és egyháztörténet fordulópontja. Ezen viszonylag rövid, ámde a kutatási tervben láthatóan 

                                                 
21 THOMAS FRENZ: Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Archiv für Diplomatik 
19 (1973) 287–418, 20 (1974) 384–506; THOMAS FRENZ: Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance 1471–1527 (Bibliothek des deutschen Instituts in 
Rom 63), Tübingen 1986; THOMAS FRENZ: Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Historische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen 
2), Stuttgart 1986; Repertorium Officiorum Romane Curie (RORC) http://www.phil.uni-passau.de/fakultaetsorganisation/fakultaetsangehoerige/ 
histhw/forschung/rorc/. 
22 TUSOR, Magyar történeti kutatások a Vatikánban, LXXXIX. 
23 BARTA GÁBOR: Vajon kié az ország?. Helikon Kiadó. Budapest. 1988. 
24 Így lehetséges, hogy Barta a 139 elkészült tanúvallomásnak csupán 33 felhasználásával készítette el a monográfiáját. 
25 E forrást is csak kis, leginkább irodalmi vonatkozásiban vizsgálta eddig a szakirodalom. KOVÁCS Zsuzsa: Horváth György: Fráter György 
epitáfiuma, (Milano, Biblioteca Ambrosiana, G 275 inf. ff. 181r–182r), Lymbus, Magyarságtudományi forrásközlemények. 2012–2013. 51–56. 

26 Mindehhez különösen jó forrásbázist biztosít a PPKE BTK Olasz tanszékének Vestigia projektje, amely a korabeli olasz-magyar kapcsolatok 
írásos forrásait hivatott közkincsé tenni. (ld. www.vestigia.hu, vagy Vestigia. Mohács előtti magyar források olasz könyvtárakban. Szerk.: Domokos 
György, Mátyus Norbert, Armando Nuzzo. Piliscsaba. PPKE BTK. 2015.) 

http://www.phil.uni-passau.de/fakultaetsorganisation/fakultaetsangehoerige/
http://www.vestigia.hu/
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igen mozgalmas időszakra nézve a kutatás jelenlegi állásánál két feldolgozható téma körvonalazódik két súlypont 
köré, melyek egyúttal két jól elkülöníthető forráscsoportot is jelentenek. 

 
a) Az első kutatási téma Forgách Ferenc nyitrai püspök, kancellár, majd esztergomi érsek tevékenysége. Róla 

néhány régebbi tanulmányon túl,27 modern szaktanulmány egy született,28 pedig túlzás nélkül állítható, hogy a 17. 
század első felében Pázmány Péter mellett a magyarországi katolicizmus legfontosabb szereplője volt, de a magyar 
köztörténetben is mély nyomokat hagyott: a kutatási periódus első szakaszában tehát a püspök-kancellár, illetve 
érsek és bíboros jórészt kiadatlan, meghatározóan vatikáni és biellai lelőhelyű levelezése alapján térképezzük fel a 

tevékenységét az eddig elért eredményekre is támaszkodva.29 A kutatási periódus (2017. 07. 01–2019. 06. 30) 
második felének végén az eredmények egy válogatott levelezéskötetben kerülnének publikálásra. Munkacím: Forgách 
Ferenc püspök, kancellár és bíboros levelei (1604–1615). Mivel a téma egyetlen személy többrétegű tevékenységéhez 
kötődik, így a fenti okmánytár mellett felmerülő résztémák is elsősorban Forgách köré rendeződnek, amely egyúttal 
jelzi a magyar köz- és egyháztörténetben játszott – a történetírás által eddig kellően figyelembe vett, ám 
megkerülhetetlen – szerepét. Ezek forráspublikáció, önálló tanulmányban, valamint lehetőség szerint előadás 
formájában kerülnek feldolgozásra (6–8 db). A kutatás jelenlegi állása alapján a téma feldolgozási szempontjai a 
következők: 1. Forgách tevékenysége a magyarországi katolicizmus megerősítése érdekében (1604–1605) 2. 
Kísérletek a bécsi béke ratifikációjának meghiúsítására (1606–1608) 3. Forgách és a pápaság, illetve Forgách és a 
jezsuiták (1604–1615) 4. Egyházreformátori tevékenysége (nagyszombati zsinat) 5. Kapcsolatok az erdélyi 
fejedelemséggel (1608–1615) Ütemezés: Forráskiadvány bevezetővel 2019 végéig, előtanulmányok 2018-tól 

b) A másik kutatási téma Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség valamint a Szentszék közti 
diplomáciai/katonai jellegű kapcsolatok vizsgálatához szóba jöhető forrásokat veszi számba az 1592 és 1606 közötti 
időszakból. A Szentszék tizenöt éves háborúban vállalt szerepe mind a hazai, mind a nemzetközi tudományosság 
által máig ige mostohán kezelt terület. Ennek figyelembevételével jelölhető ki a periódus központi kutatási témája, 
Gianfrancesco Aldobrandini pápai generális által vezetett három hadjárat diplomáciai, katonai szempontú 

feldolgozása. A témáról mindössze egyetlen hosszabb tanulmány született30 a téma azóta sem igazán kutatott, a 

nemzetközi szakirodalomból két újabban megjelent munka pusztán érinti.31 A kutatási periódus második felében 
(2019. 07. 01–2022. 06. 30) a fő feladat Gianfrancesco Aldobrandini levelezésének feltárása és publikálása. Erre a 
második év végén kerülne sor, az okmánytár a téma forráspublikáció oldaláról történő összegzését és lezárását 
jelenti. Munkacíme: A pápaság és a tizenöt éves háború. Gianfrancesco Aldobrandini pápai generális iratai (1595–1601). Ezen 
felül a kutatás közben mintegy a fő téma leágazásaként több kisebb résztémát önálló tanulmányok, illetve, ha mód 
adódik rá, konferencia előadások formájában dolgozandók fel (8-10 db). Előzetesen körvonalazható témáik: 1. 
Speciano prágai és Malaspina lengyelországi nunciusok tevékenysége a háború első periódusában (1592–1598) 2. Az 
1595-ös hadjárat előzményei, diplomáciai háttere, lefolyása. A pápai hadsereg Erdélybe vonulásának kérdése. 3. Az 
1597. és 1601. évi hadjáratok 4. A pápai diplomácia tevékenysége a háború koordinálásában. Prágai és gráci 
nunciatúra, valamint a bécsi apostoli hadbiztosság tevékenysége Girolamo Porzia, Filippo Spinelli pápai nunciusok 
tevékenysége (1598–1603). 

A kutatásra kerülő főbb fondok: ASV Fondo Borghese; Segreteria di Stato, Particolari 
 
C) 17. század 
 
a) A Barberini-pontifikátus és Magyarország (Történeti problémamegoldás és Hungaricum-kiadás) 
Az 20. század végén, 21. század elején újrainduló vatikáni kutatások egyik kiemelt kora újkori területe a 

Borghese- és Barberini pontifikátus időszakának vizsgálata. Az eddigi vizsgálatok meghatározóan 
problémaközpontúak voltak. A rendelkezésre álló forrásbázis által orientáltan olyan historiográfiai kérdések kerültek 
megválaszolásra, mint Pázmány érseki kinevezésének makro- és mikropolitikai kontextusa, meghiúsult állandó római 
követsége, a korai episzkopalizmus megjelenése Magyarországon, az államegyházi tendenciák, valamint a bel- és 
külpolitikai (rendi és protestáns politikai, oszmánellenes küzdelem) motiváltságú premodern ultramontanizmus 

paralellitásának vizsgálata.32 2017–2022 során egyfelől ezt a metódust kívánjuk követni, olyan kérdések 
tanulmányszintű vizsgálatával, mint az udvari magyar kancellárok rezidencia-kérdése, az 1638. évi nemzeti zsinat 
római fogadtatása (már 2018 folyamán), illetve a pályázati ciklus végére önálló kötetben feldolgozni és megoldani az 
ún. Szilveszter-bulla hamisításának kérdését, lehetőség szerint beillesztve az 1633/34–1645 közötti szentszéki–

                                                 
27 SÖRÖS PONGRÁC, Forgách Ferenc élete, Bp., 1896; ACKERMANN KÁLMÁN, Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek , Bp., 1918. 
28 TUSOR PÉTER, Az 1608. évi magyar törvények a római inkvizíció előtt: II. Mátyás kiközösítése, Aetas 2000/4. 
29 Jezsuita Okmánytár I/1-2: 601–1606, összeáll. BALÁZS MIHÁLY, KRUPPA TAMÁS, LÁZÁR ISTVÁN DÁVID, LUKÁCS LÁSZLÓ, Szeged 1995. 
30 FLORIO BANFI, Gianfrancesco Aldobrandini magyarországi hadivállalatai, HK 1939–1940. 
31 MASSIMO CARLO GIANNINI, L’oro e la tiara, Bologna, 2003; GIANPIERO BRUNELLI, Soldati del papa, Roma, 2003. Néhány fontosabb eredmény: 
TUSOR PÉTER: Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) (CVH I/13), Budapest–Róma 2016.; valamint 
összefoglalóan és további irodalommal A magyar hierarchia és a pápaság a 17. században (Problémák és fordulópontok), Századok 136 (2002) 527–545. 
32 TUSOR PÉTER: Pázmány, a jezsuita érsek. Kinevezésének története 1615–1616 (Mikropolitikai tanulmány) (CVH I/13), Budapest–Róma 2016.; valamint 
összefoglalóan és további irodalommal A magyar hierarchia és a pápaság a 17. században (Problémák és fordulópontok), Századok 136 (2002) 527–545. 
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magyar kapcsolatok monografikus feldolgozásába. E részprojekt szervesen illeszkedik a partnerintézmény 
Nemzetközi Zsinattörténeti Társaság programjába, érintőlegesen a bécsi udvarkutatásba, és meghatározóan a kuriális 
intézménytörténet, nunciatúra-kutatás művelésébe. Hatványozottan érvényes utóbbi megállapítás a Biblioteca 
Apostolica Vaticana (BAV) Fondo Buoncompagni e Ludovisi és a Barberini Latini államtitkárásági iratanyagából a 
Hungaricumok kigyűjtésére és kiadására. A vállalkozás egyúttal a 17. századi államtitkársági fondok szisztematikus 
kiaknázásának nyitánya és egy hosszabb távú részprojekt (A pápai államtitkárság levelezése Magyarországgal 1605–

1699) első eredménye lesz, már 2019 folyamán.33 A feltárandó anyag a korabeli pápai–magyar kapcsolatok teljes 
(egyházi, világi, Habsburg-diplomáciai dimenziókat felölelő) keresztmetszetének adatolásán túl részben az 
országgyűlési emlékek gyűjtőkörét is kiszélesíti. 

b) Az ASV 17–19. századi (pontosabban 1925-ig terjedő) anyagának fontos, egyik különlegesebb forrástípusát az 
úgynevezett kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvek alkotják. A főpapi székek betöltése terén a bonyolult és pontos 
szabályok szerint zajló pápai döntéshozatali folyamat kezdeti és egyik legfontosabb szakasza a betöltendő 
egyházmegye állapotáról és a jelölt alkalmasságáról lefolytatott vizsgálat, az úgynevezett „kánoni kivizsgálási eljárás”, 

korabeli szóhasználattal processus inquisitionis volt.34 A Concilium Tridentinum (1545–1563) intencióinak és a tridentiánus 
reformpápák rendelkezéseinek köszönhetően a meghatározott kérdőpontok alapján történő tanúkihallgatásokat már 
nem csak Rómában, hanem a területileg illetékes nunciatúrákon is lefolytathatták. Az így született, közjegyzőileg 
hitelesített jegyzőkönyvbe foglalt vallomások, a másolatban mellékelt okiratok (születési, iskolai bizonyítványok, 
kinevező iratok) a központi egyházkormányzat számára egészen a 20. századig hivatalos és rendszeres információkat 

biztosítottak a részegyházak életéről, vezetőik személyéről.35 E sajátos forrástípus a modern történetírás számára is 
értékelhető adatokat tartalmaz. Egyrészt 1. összképet nyújt egy adott egyházmegye pillanatnyi helyzetéről; 2. egy 
egyházi karrier állomásairól; 3. továbbá árulkodik a vallomást tevők ismereteinek mélységéről. Másrészt az olykor 
csupán sematikus válaszok ellenére, egy-egy jobban informált tanú, vagy bőséges mellékletek esetében hiánypótló 
adatokkal szolgálhat az egyébként kedvezőtlen forrásadottságú régiók vallási viszonyairól, például a magyar 
hódoltságéról; a szóban elmondott jellemzések pedig máshonnan szinte teljesen elérhetetlen részleteket 
tartalmazhatnak az újonnan kinevezett főpap múltjáról, tulajdonságairól.  

A személyes dokumentumok, esetenként előforduló sajátkezű önéletrajzok hazai viszonylatban is egy főpapi 
proszopográfiai adattár alapjait képezik. A magyar püspökökről és püspökségekről – néhány római eljárás kivételével 
– zömmel a császári nunciatúrán lefolytatott tanúkihallgatások jegyzőkönyvei az 1620-as évektől kezdve ugyanis 
többé-kevésbé hiánytalanul fennmaradtak a vatikáni levéltár különböző fondjaiban. VIII. Orbán (1623–1644) csak 
1626-ban rendelte el az iratok kötelező archiválását. A mintegy kéttucatnyi kérdésre feleletet adó, és legkevesebb 
három tanú vallomását rögzítő hazai processzusok az ezt megelőző időszakból elvétve találhatók meg a Bíborosi 
Kollégium, a bécsi nunciatúra, továbbá a Dataria Apostolica archívumában, a legkorábbi 1613-ból. (A kutatásra kerülő 
fő fondok pontos elnevezése: ASV Archivio Concistoriale, Congregazione Concistoriale, Processus Consistoriales; 
ASV Dataria Apostolica Processus Datariae; ASV Archivio della Nunziatura in Vienna, Processi dei Vescovi e degli 

abbati)36 A 17. századi jegyzőkönyvekből a püspök-jelöltekre vonatkozó vallomások módszeres feltárása a vatikáni 

magyar kutatások fontos és a 2017–2022 közötti kutatási periódus kiemelt feladata.37 Előmunkálatként került sor a 
15–16. századból fennmaradt processzus összefoglalók szisztematikus feltárására és publikálására (CVH I/7), illetve 
van folyamatban még a Lendület-program keretében Pázmány processzusának teljes, illetve utódainak részleges 
közlése keretében. Előbbi az előkerül családi levéltár anyagával történő komparatív elemzés, utóbbiak a 17. századi 

                                                 
33 A pápai államtitkárság kutatására, és annak metódusára: SEMMLER, JOSEF: Das päpstliche Staatssekretariat in den Pontifikaten Pauls V. und Gregors 
XV. 1605–1623 (RQ Supplementheft 33), Rom–Freiburg–Wien 1969. 
34 A „kánoni kivizsgálási eljárás” avagy „kánoni per” egyéb, a szakirodalomban inkább használatos megjelölései: processus informativus / processus 
canonicus / processus inquisitionis. Az egykorú kifejezés természetesen nem tévesztendő össze a római és egyetemes Inkvizíció, a Sanctum Officium, sem 
pedig a Sacra Romana Rota pereivel, avagy a Rítus Kongregáció előtt folyó szentté avatási eljárásokkal.  
35 DANTE GEMMITI, Il processo per la nomina dei Vescovi. Ricerche sull’elezione dei Vescovi nel sec. XVII, Napoli 1989; REMIGIUS RITZLER, Bischöfliche 
Informativprozesse im Archiv der Datarie, RQ 50 (1955) 95–101; UŐ, Die bischöflichen Informativprozesse in den „Processus Consistoriales” im Archiv des 
Kardinalkollegs bis 1907, Römische Historische Mitteilungen 2 (1957/58) 204–220; UŐ, Die archivalischen Quellen der „Hierarchia Catholica”, 
Miscellanea Archivistica Angelo Mercati (Studi e Testi [ST] 165), Città del Vaticano 1952, 51–74. – Az egyes konkrét feldolgozási példák bőséges 
nyugati szakirodalmának ismertetésétől most eltekintünk. További irodalom: MYKHAYLO TKHOROVSKYY, Procedura per la nomina dei vescovi. 
Evoluzione dal Codice del 1917 al Codice del1983 (Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico 67), Roma 2004, 257.  
36 Az első két lelőhely forrásainak – némileg hiányos – felsorolása: GALLA FERENC, A püspökjelöltek kánoni kivizsgálásának jegyzőkönyvei a vatikáni 
levéltárban. A magyar katolikus megújhodás korának püspökei, Klny. LK 20–23 (1942–1945) 11–46; a bécsi nunciatúra fogalmazványaié: HC IV, 377–
382.  
37 E szeriális forrástípus hasznosításra egy-két példa: TUSOR PÉTER, Eszterházy Károly kánoni kivizsgálási jegyzőkönyvei a Vatikáni Levéltárban, 
Eszterházy Károly Emlékkönyv (szerk. Kovács Béla), Eger 1999, 23–42; Pázmány Péter processus inquisitionisa az Aldobrandini hercegek frascati 
levéltárában, Egyháztörténeti Szemle 4 (2003) 1, 3–21.MOLNÁR ANTAL, A kalocsai érsekség a 17. században a püspöki processzusok tanúvallomásainak 
tükrében, Ezredforduló–századforduló–hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére (szerk. J. Újváry Zsuzsanna), 
Piliscsaba 2001, 149–163. MOLNÁR az egyházmegyére vonatkozó vallomásokat dolgozta fel módszeresen, meghatározóan a hódoltsági 
püspökségek vonatkozásában. További vonatkozó publikációi: https: //vm. mtmt. hu/www/index. php?AuthorID=10000596#. Egyéb hasznosítások, 
közlések: VÉGHSEŐ TAMÁS, Benkovich Ágoston váradi püspök működésének görög katolikus vonatkozásai, Athanasiana 16 (2003) 99–122, 111–122 
(Benkovich Ágoston processzusának közlése); TÓTH TAMÁS, „Si nullus incipiet, nullus finiet”. La rinascita della Chiesa d’Ungheria dopo la conquista turca 
nell’attività di Gábor Patachich e di Ádám Patachich, Arcivescovi di Kal0csa-Bács (1733–1784) (CVH I/6), Budapest–Roma–Szeged, 305–312 
(vallomások Patachich Ádámról).  



 

 

7 

 

főpapi biográfia-modellek bemutatásával a kutatás módszertani távlatait vetítik előre. Az 1711-ig mintegy 150 
jegyzőkönyv személyi részének és proszopográfiai jellegű mellékleteinek kötetbe rendezésére Vanyó Tihamér Louis 
Jadinre visszavezethető kivonatolós módszerével kerül sor. A szeriális forrásjelleg indokolja, hogy eredetiben csupán 
a történeti érdeklődésre számot tartó tanúvallomásrészeket, ill. forrásokat hozzuk. A módszer a vatikáni kutatások 
sajátja.  

 
3. 20. SZÁZAD 
 
A) XI. Pius pontifikátusa 
 
A szentszéki levéltárak legutóbbi, XI. Pius pápaságának idejét érintő (1922–1939) nyitása következtében 2006. 

szeptember 18-ától olyan anyag vált hozzáférhetővé, amely magyar szempontból számos fontos és értékes, 
mindeddig kiaknázatlan forrást rejt. A kutatás alapvetése: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli Nunciatúra 
levéltára (1920–1939) (CVH I/14), Budapest–Róma 2016. A kiadvány intézményes válasz a magyar 
történelemtudomány részéről a kutathatóvá vált vatikáni anyagok hasznosítására. Az elkövetkező ciklus fontos 
feladata e munka folytatása, és kiterjesztése a prágai, belgrádi, bukaresti és bécsi nunciatúrára, valamint a pápai 
Államtitkárságra, kiemelten a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjára.  

A források módszeres feltérképezését közvetlenül követi a szisztematikus feldolgozása. A két világháború közti 

szentszéki dokumentumok magyar vonatkozásait eddig meglehetősen kevés feldolgozásban hasznosították.38 Ezek 
között nincs olyan, amely az apostoli nunciusok tevékenységét, a Szentszék érdekeinek magyarországi képviseletét, a 
helyi egyházhoz szóló küldetésüket és annak teljesítését és a Szentszék Magyarországgal kapcsolatos átfogó 
politikáját szakkönyv vagy monográfia formájában feldolgozta volna. A kutatás 2. fázisát ezen alapkutatások és 
kiegészítő kutatások alapján e monográfiák megírása jelenti magyar (CVH) és angol nyelven (Aracne Editrice Collana di 
Studi di Teologia e di Storia della Chiesa). Elsősorban azok a résztémák kerülnek feldolgozásra, amelyek az 1920 
augusztusában Lorenzo Schioppa apostoli nunciusnak adott követutasításban kiemelten szerepeltek és a korszakban 
végig meghatározóak voltak: a trianoni határok által ketté vagy három részre szelt egyházmegyék helyzetének 
rendezése, az egyházi javak és azok kezelésének kérdése, valamint az egyházi javadalmak betöltése és ezzel szoros 
összefüggésben a főkegyúri jog gyakorlásáról vallott szentszéki és kormányzati elképzelés. Amennyiben az anyag 
mennyisége lehetővé teszi, e témaköröket mind a három nuncius hivatali idején keresztül végigkövetésre kerül. 
Teljesítés határideje: 2019, illetve 2020. A Magyarország két világháború közötti szentszéki kapcsolatait érintő főbb 
problémakörök vizsgálata során a vatikáni és a vonatkozó hazai levéltárak anyagának módszeres tanulmányozása 
alapján a következő előpublikációkat tervezzük 2019-ig: Trianon hatása és a Szentszék álláspontja, az egyháznagyok 
közéleti és politikai szerepvállalása, az 1930-as évek gazdasági világválságának hatása az egyházi javadalmakra és a 
Szentszék álláspontja, milyen megfontolások vezették a különböző egyházi elöljárók kinevezésében, stb.).  

Az elvégzendő kutatás több szempontból is hiánypótló. Egyrészt: elősegíti a 20. századi szentszéki-magyar 
viszonyrendszer megismerését, melynek feltárása, hagyományainak ápolása kiemelkedő fontosságú feladat. Nem 
elhanyagolható szempont az sem, hogy kiadásával e kapcsolatok nem esetlegesen a különböző környező országok 
történészeinek szemszögéből, hanem a magyar múlt integráns részeként kerülnek bemutatásra, illetve jelennek meg. 
Tehát a kutatás nemzetpolitikai szempontból is meghatározó. A harmadik szempont, amely miatt a kutatás 
kulcsfontosságú, hogy nem pusztán az egyháztörténészeknek nyújt alapot a további analitikus elemzéshez, hanem 
számos olyan politika-, társadalom-, eszme-, gazdaság-, diplomáciai és köztörténeti vonatkozása van, amelyek 
vizsgálata a 20. századi történelemmel foglalkozó szakemberek számára megkerülhetetlen. Erre kiváló példa Trianon 
és az egyház téma, amely rámutat, hogy a katolikus egyház döntéseit – az egyház javának előmozdítási szándéka 
mellett – sok szempontból befolyásolta a kialakuló nemzetállamok, a győztes hatalmak politikája. Ugyanígy érthetővé 
válik az egyházi javak és azok kezelése kérdésének fontossága, ha azt a magyar királyi főkegyúri jog gyakorlása 
szempontjából vizsgáljuk, illetve rálátunk arra, hogy a háttérben a nemzeti és keresztény ideológiát magáévá tevő 
állam és az egyház kölcsönös egymásra utaltsága áll, ennek dinamikája követhető végig a szentszéki levéltári 
anyagból. A felvetett témák alkalmasak arra is, hogy segítségükkel a jövőben a környező országok történészeivel 
diskurzust folytassunk, különösen a szelt egyházmegyék kérdésében elmélyítsük a tudományos együttműködést. 

Feltárandó fontosabb fondok: ASV Archivio della Nunziatura Apostolica in Budapest; ASV Archivio della 
Nunziatura Apostolica in Belgrado; ASV Archivio della Nunziatura Apostolica in Praga; ASV Archivio della 
Nunziatura Apostolica in Bukarest; Segreteria di Stato (Parte moderna); Archivio Storico della Sezione per i 
Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari (1939-ig) 

                                                 
38 Vö. CSIZMADIA ANDOR, A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy-korszakban, Budapest 1966; GERGELY 

JENŐ: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945, Budapest 1997; LÁSZLÓ T. LÁSZLÓ: Egyház és állam Magyarországon 1919–1945, 
Budapest 2005; Magyarország és a római Szentszék, i.m.; Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015 (szerk. Fejérdy András), Budapest 
2015; SALACZ GÁBOR: A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon (Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae 
16), Budapest 2002; SALACZ GÁBOR: A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt, München 1975; TÓTH KRISZTINA, Lorenzo Schioppa 
nuncius követutasítása, Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015 (szerk. Fejérdy András), Budapest 2015; TÓTH 

KRISZTINA, Modernkori katolicizmus vs. neobarokk államegyház. Mi vezetett Cesare Orsenigo nuncius felszólalásához egy magyar püspökkari konferencián?, 
Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt. Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára (szerk. Klestenitz Tibor), Budapest 2015. 
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B) XII. Pius pontifikátusa (1939–1958) 
 
Az 1939-től 1958-ig terjedő időszak a magyar társadalom egyik leginkább kihívásokkal teli periódusa volt. 

Elégnek tartjuk csak a II. világháború következményeit, földreformot, egyházi iskolák államosítását, szerzetesrendek 
működési engedélyének megvonását, egyháziak üldözését, bebörtönzését, a Mindszenty-kérdést említeni. Az előbbi 
időszak szentszéki forrásainak feltárása – tekintve, hogy a szentszéki levéltárak 1939-ig bezárólag kutathatók, jelenleg 
még nem lehetséges – azonban előreláthatólag 2017–2018-tól erre is mód nyílik. A 20. századi vatikáni kutatásaink 
kiemelt feladata, hogy e forráscsoportot szisztematikus fondfeltárás keretében áttekintsük, és megelőző korszakéhoz 
hasonló áttekintő inventáriummal segítsük a magyar történettudomány számára újonnan hozzáférhetővé váló értékes 
nemzetközi anyag szisztematikus hasznosítását és kezdjük meg egyúttal részbeni feldolgozását. Egyfelől folytatva az 
1939-el záródó fondok témáit 1945/46-ig: akár a főkegyúri jog, akár a trianoni határok, akár az egyház javak 
kezelésének stb. tekintetében. 

Ha továbblépünk az időben, a nuncius 1945-ös kiutasítását követően izgalmas kérdés a Szentszékkel a 
kapcsolattartás mikéntje. Mennyiben működhetett ez hivatalos csatornákon, elsősorban Grősz Józsefen, esetleg a 
bécsi nunciuson, s mennyiben más kapcsolattartókon keresztül. Hogyan látta a Szentszék a magyar helyzet alakulását 
a fokozatos kommunista hatalomátvételt követően? Hogyan viszonyult a magyar állam egyházpolitikájához? Próbált-
e valamilyen úton-módon lépéseket tenni a bebörtönzött illetőleg az eltűnt papság felkutatása, szerzetesrendek 
működési engedélyének visszaszerzése érdekében? Mikor merült fel először tárgyalások kezdeményezése a helyzet 
rendezésére és milyen elképzelésekkel rendelkezett a Szentszék? Felmerült például konkordátum megkötésének 
lehetősége? Honnan értesült az 1956-os forradalom eseményeiről a Szentszék? Megválaszolásuk természetesen csak 
a vatikáni és hazai (egyházi és világi) levéltári források együttes feltárásával lehet eredményes. Értékes iratanyagot 
találunk nem pusztán a szentszéki levéltárakban, hanem római szerzetesrendi levéltárakban is. Ezek közül különösen 

érdekes Tomek Vince piarista rendi generális hagyatékának szemrevételezése.39 Összefoglalva: Magyarország és az 

Apostoli Szentszék kapcsolatainak 1945 és 1958 közötti történetét vázlatosan már ismertette a szakirodalom,40 
ugyanakkor a kérdéskör részletes tárgyalása, néhány témát leszámítva még nem történt meg. A kutatási részprojekt 
ennek hiányát kívánja a lehetőségek tükrében pótolni. 

Feltárandó fontosabb fondok: ASV Archivio della Nunziatura Apostolica in Budapest; ASV Archivio della 
Nunziatura Apostolica in Belgrado; ASV Archivio della Nunziatura Apostolica in Praga; ASV Archivio della 
Nunziatura Apostolica in Bukarest; Segreteria di Stato (Parte moderna); Archivio Storico della Sezione per i 
Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari (1939-től) 

 
 
ÖSSZEGZÉS és KITEKINTÉS 
 
Az egyes kutatási irányok, részprojektek irányítói Fedeles Tamás és Nemes Gábor (középkor); Kruppa Tamás és 

Tusor Péter (közreműködő: Kanász Viktor) (kora újkor); Tóth Krisztina és Rétfalvi Balázs (közreműködő: Sági 
György) (20. század). Valamennyien jelentős vagy már említésre méltó kutatási eredményekkel, publikációkkal, 
kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek. Egyúttal részben fiatal, az egyetemi oktatásban általunk képzett és motivált 
kollégák. A vatikáni kutatások jellegéből adódó parallel részirányok kijelölése nem jelenti a Kutatócsoport 
tevékenységének sporadizációját. A vatikáni jelleg: a római lelőhelyek feltárása, Magyarország és római Szentszék 
évezredes kapcsolatainak vizsgálata a 14. századtól a 20. századig megfelelő, többek között Fraknói Vilmos és a 
német kutatás által kanonizált „klasszikus” tematikus keretet és egységet biztosít. Hosszú távon meg fogja teremteni 

Fraknói háromkötetes monográfiája újraírásának feltételeit.41 A kutatási irányok hasznosíthatósága sokrétű, részben 
interdiszciplináris jellegű. Alapértelmezésben nemzetközi kontextusú egyház-, diplomácia-, művelődés- és 
politikatörténeti (sőt hadtörténeti) horizont jellemzi. A történeti „belső” részdiszciplinák közül az archontológia és 
proszopográfia, monaszteriológia és helytörténet profitál a feltáró munkából. Írói munkássággal rendelkező egyházi 

                                                 
39 Részletesebben. Az egyházi levéltárak közül elsősorban az esztergomi prímási levéltár anyagát szeretnénk feltárni, valamint az egyes püspöki és 
szerzetesi levéltárak hivatalos iratanyagát valamint a levéltárakban őrzött személyi hagyatékokat, különös tekintettel a római ágensek 
tevékenységére. Kísérletet teszünk Péterffy Gedeon, Mester István, Zágon József, Tomek Vince, Békés Gellért, Jánosi József, Luttor Ferenc 
hagyatékainak felkutatására és a már hozzáférhetők feltérképezésére. Tomek Vince Rómában, a Piarista Generális Kúria levéltárában lévő 
hagyatékának kutatásához szükséges engedélyezési eljárás már folyamatban van. Átnézni tervezzük a különböző hazai emigrációs gyűjteményeket 
is, úgymint az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteményét, a lakiteleki Emigrációs Könyvtár és Gyűjtemény anyagát, ill. a nyíregyházi Kállay-
gyűjtemény forrásait. Amennyiben lehetőség lesz rá, megvizsgáljuk a budapesti olasz, ill. belga követség Rómában és Brüsszelben lévő iratanyagát, 
mivel sok esetben a magyar egyház képviselői ezeket a csatornákat használták fel a Római Szentszék felé történő közvetítésre. Továbbra is 
felhasználjuk a Magyar Nemzeti Levéltárban, a Külügyminisztérium Vatikán fondjában lévő iratokat, valamint feltárni a Politikatörténeti Intézet 
Levéltárában lévő pártanyagokat és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának forrásait. 
40 Vö. GERGELY JENŐ, Magyar-szentszéki diplomáciai kapcsolatok (1920–1990), Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolata 1920-2000, 
szerk. Zombori István, Szent István Társulat – METEM, Bp., 2000. 74-91.; GYARMATI GYÖRGY, A Mindszenty ügy „diplomáciai” rendezésének 
kudarca, Történelmi Szemle 2000/1–2., 69–90.; BALOGH MARGIT, Szentszéki-magyar kapcsolatok a koalíció éveiben (1945–1949), Magyarország és a 
Római Szentszék, 369–426.) 
41 FRAKNÓI, 1901–1903. 
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személyek esetében az irodalomtörténet szempontjai sem elhanyagolhatóak. A kutatócsoport vezetője a 
koordináláson és az irányításon túlmenően az összes alprojekt munkálataiban részt vesz. A primér anyagfeltárás 
esetén alkalmanként megkerülhetetlen a közös teammunka, leginkább a 20. század újonnan megnyitásra kerülő, 
1939–1958 közötti vatikáni diplomáciai fondok esetében. 

Az összes kutatási eredményt saját kiadású, már megfelelő nemzetközi beágyazódottságú42 specifikus 
sorozatunkban, a CVH-ban kívánjuk megjelentetni. 2022-ig számszerűleg 13 kötetet (középkor 4; kora újkor 5; 20. 
század 4). Ez a törzskutatási program minimálszáma, az önálló saját kiadványok száma ennél több lesz, lásd alább. A 
referált szakfolyóiratokban, szakkönyvekben megjelenő tanulmányközlések tulajdonképpen előpublikációnak 
számítanak. A fontosabbakat, szükség szerint rövidített változatban nemzetközi periodikákban, kiadványokban is 
tervezzük közölni. Hasonlóképpen fontosnak tartjuk a szóbeli közlést és szakmai diskurzust az eredmények első 
kézből történő tolmácsolásával a hazai és nemzetközi konferenciákon. Utóbbiak esetében ezt nagyban megkönnyíti a 
résztémák kapcsolódása nemzetközi trendekhez, műhelyekhez (vö. fentebb). A Lendület-program során elmélyített, 
kiépített szakmai kapcsolatokat, kooperációt (vö. http://institutumfraknoi.hu/bevezetes) az elkövetkezőkben is igyekszünk 
fenntartani, kiváltképpen a DHI-vel, a pápai Gergely-egyetemmel és a viterbói egyetemmel. A jövőben külön 
hangsúlyt kap együttműködésünk a viterbói Sette Cittá kiadóval, melynek során nemzetközi kiadványainkat 2022-ig 
legkevesebb 1-1 válogatott tanulmánykötetekkel és forráskiadvánnyal tervezzük bővíteni. Folytatjuk részvételünket 
az Ungarisches Historisches Institut in Wien tevékenységében, közreműködésünkkel a CVH mintájára létrejött sorozata 
fenntartásában (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien). 

Nem csak ezekben, hanem gyakorlatilag minden téren mutatis mutandis a Lendület-periódus alatt kialakított 
gyakorlatot kívánjuk követni: így az eredmények közvetlen (könyvbemutatók/miniworkshopok) és közvetett 
(médiumok) prezentálása, saját és közös konferencia-szervezések, a kutatócsoporti honlap üzemeltetése stb. terén 
(vö. http://institutumfraknoi.hu/, különösen „Kronológia”). Próbálunk helyes arányt találni az elmélyültséget (sőt 
Humboldt mondása szerint egyenesen „szabadságot és magányt”) kívánó tudományos alkotómunka és annak 
népszerűsítése között. Kiemelten fontosnak tartjuk kapcsolatunk fenntartását az egyetemi hallgatósággal, a Fraknói 
Nyári Akadémia továbbvitelét, amelyben 2017-től a PPKE mellett más egyetemeket is be kívánunk vonni. A VIII. 
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson a szervezett önálló szimpózium nem elhanyagolható lépés volt a vatikáni 
kutatások intézményesülése érdekében. Hasonló megjelenést tervezünk a IX., varsói alkalmon is.  

A „Lendület-korszak” hasznos tapasztalata, hogy az előre eltervezett és vállalt kutatási feladatok megvalósítás 
közben olyan források: témák és problémák vetődnek fel, amelyeket előre nem láthattunk és mielőbbi kidolgozásra 
érdemesek. Ez a természettudományok esetében is gyakori, és ettől a lehetőségtől továbbra sem zárkózunk el. 

A közvetlenül, a saját munkatársak által végzett kutatási projektek mellett a korábbi évekhez hasonlóan egyaránt 
lehetőségünk és kötelességünk erőforrásainkhoz mérten a vatikáni magyar kutatások egészének koordinálása és 
támogatása, hosszabb távon pedig szerves integrálása. (Megalakulása esetén a római Intézetnek e téren különleges 
feladatai és távlatai nyílnak.) E koordináció központi mozzanata a Kutatócsoport kiadványsorozatainak, mindekelőtt 
a CVH rendelkezésre bocsájtása publikációs fórumként. Nyilvánvalóan megkerülhetetlen külső, pályázati 
erőforrások (például OTKA, NKA, PPKE-KAP stb.) bevonása a közreműködők részéről. Ugyanez áll a vatikáni 
adatokat csupán részlegesen szolgáltató, hasznosító, akár a Kutatócsoport munkatársai, akár külső munkatársak által 
végzett kutatásokra (például egyházmegye-történet, jelesül Szombathely 1945-től; az ún. Esty-naplók kiadása stb.), 
melyek fóruma a 2015-ben alapított Collectanea Studiorum et Textuum (CST). 

A már előzetesen egyeztetett, együttműködő kutatók és részprojektek a következők. Magyarország és a Szentszék 
I. Károly korában (Maléth Ágnes), Formularium Ecclesiae Strigoniensis (Erdő Péter, Szovák Kornél, Tusor Péter), kánoni 
kivizsgálási jegyzőkönyvek 1711–1780 (Tóth Tamás), quinquennalis jelentések a két világháború között (Gárdonyi 
Máté). Kiemelt fontosságú célkitűzésünk, hogy a számunkra sajnálatosan áttekinthetetlen hátterű Pásztor Lajos 
Ösztöndíj keretében végzett középkori vatikáni supplicatio-feltárás eredményei belső, a kutatás számára hasznosítható, 
folyamatosan bővítendő adatbázisba rendeződjenek, és megkezdődjön e különleges források tervszerű kiadása 
legkevesebb egy kötet erejéig (Szovák Kornél). A 2022 utáni középkori kutatások középpontjában a konzisztoriális 
és kamarai állagok kiaknázását követően bréve- és bullaregisztrumok mellett, pontosabban előtt a szupplikációknak 
kell állniuk. Szovák Kornéllal szoros együttműködésben erre nagy súlyt fektetünk az utánpótlás-nevelésben. 

A IX. Hungarológiai Kongresszus tanulmánykötetével (CVH), a Formularium I–II (CST) kötettel számolva saját 
közvetlen eredményeinket közlő saját kötetink száma 16 lesz 2022-ig. Ehhez hozzáveendő még a Sette Cittá és az 
Aracne 1-1 kötete. Talán felesleges itt felhívni a figyelmet arra, hogy a természettudományokkal ellentétben a 
történelemtudományban nem a szaktanulmányok, hanem az önálló kötetek jelentik a szakmai eredmények 
közlésének primér (és maradandó[bb]) fórumát. 

Nem szerepelnek kutatási programtervünkben a missziótörténeti kutatások (ezek közül távlatosan is csupán a 17. 
század első felének jezsuita vonatkozásai jöhetnek majd szóba), és a továbbiakban a II. Vatikáni Zsinat (melynek 
kutatásában nemzetközi megkeresésre kapcsolódtunk be), illetve a 19. század vizsgálata. E részterületek 
vonatkozásában tudniillik az MTA BTK TTI munkatársai végeznek, illetve terveznek végezni kutatásokat. 

                                                 
42 A kötetekben az összes lényeges eredmény megfelelő terjedelemben angol nyelven is megtalálható, a sorozat az USA Kongresszusi 
Könyvtárától a British Libraryn stb. keresztül egészen Kolozsvárig számos európai (spanyol, francia, német, osztrák, olasz) könyvtárban 
megtalálható (az ASV-ben például a Monumenta Vaticana Hungariae mellett a kutatótermi segédkönyvtárban szabadpolcon), és egy kivétellel 
(Cameralia Documenta Pontificia) a kutatócsoporti honlapról e-könyv formájában is letölthetők.  

http://institutumfraknoi.hu/

