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A beszámolási időszakban elért kiemelkedő eredményekről készített közérthető,  
az intézményi tudománykommunikációban felhasználható ismertetés 

 
Kutatócsoport-vezető neve: Tusor Péter 
 
 

A projekt a magyar egyházi elit bécsi és római integrációját vizsgálta a középkortól a 20. századig, 

azaz a 15–20. században. Mindkét meghatározó irányban számos jelentős publikációt vonultatott 

fel, melyek között megtalálhatók mind részletező, analizáló monográfiák, mind szakkönyvek, mind 

forráskiadványok, mind tanulmányok, mind pedig egy áttekintő inventárium. Ez utóbbi különösen 

alkalmas munkálataink kommunikálhatóságának modellezésére. Az Inventarium Vaticanum I. 

1920-tól, a budapesti apostoli nunciatúra megalakulásától 1939-ig a Vatikáni Titkos Levéltár 

kutathatósági határdátumáig bezárólag tekinti át a Magyar Királyság és a Szentszék kapcsolatát 

meghatározó forrásokat. Az anyag részletezésére nem vállalkozik, mindössze egy áttekintő vázlatos 

jegyzéket közöl. Jelentőségét az adja, hogy megkönnyíti a vatikáni levéltárakba érkező magyar 

kutatók feladatát, hiszen így előre tudnak tájékozódni a kutatható fondok tartalmáról. Elősegíti a 

Szentszék és Magyarország kapcsolatának alaposabb megismerését és támpontokat ad a további, 

részletező feldolgozáshoz. Ez különösen fontos lehet például a Trianon következtében külföldre 

került egyházmegye-csonkok esetében, hiszen így a történetük nem a környező országok 

szemszögéből, hanem elsősorban a magyar múlt integráns részeként kerül bemutatásra. A 

könyvben hosszas bevezető tanulmány található a vatikáni magyar kutatások állásáról, a budapesti 

apostoli nunciatúráról, a kutatásra érdemes témákról és a levéltári kutatás feltételeiről, 

körülményeiről is. 

 

* 

 

A kutatócsoport eredményeit a mai kor követelményeinek megfelelő technikával sokrétűen és 

változatos módon tártuk a szűkebb tudományos és a szélesebb laikus közönség elé. Ezek közül 

kiemelkedő, hogy létrehoztunk egy honlapot, amelyen naprakészen lehet követni a különféle 

konferencia részvételeinket, könyvbemutatóinkat, megjelenő publikációinkat, stb. Általában 

minden esemény mellett elérhető a meghívója, és/vagy programja, plakátja, a róla készült képek és 

sajtóvisszhangja, a témában online elérhető fontosabb cikkek. Közöttük több rádió vagy TV interjú 

is megtalálható, ezek közül kiemelkedőek a Vatikáni Rádióban adottak. Például: a kutatócsoport 

vezetője által 2012-ben a kutatócsoportunk által rendezett nemzetközi konferencia és a II. Vatikáni 

Zsinat 50. évfordulója kapcsán adott interjúja, 2014. július 12-én az akadémiai doktori értekezéséről, 

2015. december 23-án a kutatócsoport addigi eredményeiről, 2016. július 1-jén az Inventarium 

Vaticanum I. tárgyában vagy 2016. december 16-án a Deutsches Historisches Institut in Rom 

nunciatúratörténeti konferenciájáról, amely mellett a kutatócsoport távlatos terveiről, remélt 

lehetőségeiről is beszámolt. Nem pusztán a vatikáni, hanem a hazai médiumokban is bőven jutott 

lehetőség a kutatócsoport szereplésére, például 2015. február 12-én a Lánchíd Rádióban adott 

Tusor Péter interjút a vatikáni magyar kutatásokról, a kutatócsoport terveiről, feladatairól. A TV 

interjúk közül kiemelkedőek például 2013-ban a pápaválasztás kapcsán adott interjúnk, de többször 

felhasználta a hazai közmédia (MTV) is a kutatócsoport tagjainak (pl. Rétfalvi Balázs, Kanász 

Viktor) szakértelmét. (Pl. 2016. szeptember 1, november 12, 2017. január 14). 

Fenn vannak a honlapon a kutatócsoport könyvsorozatai is, teljes terjedelmükben, melyek közül 

a Collectanea Vaticana Hungariae elsősorban a vatikáni magyar történeti kutatások eredményeit 

ismerteti, a Collectanea Studiorum et Textuumpedig elsősorban a hazai és bécsi levéltári vonatkozású 

forrásfeltárást szolgálja. Szintén megtalálhatók itt a külföldi kooperációban készült kötetek teljes 
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terjedelemben, továbbá a Repositorium, ami levéltári anyaggyűjtéseket, tudományos kéziratokat, 

nyomtatott kiadványokhoz, publikációkhoz tartozó kép és facsimile mellékleteket tartalmaz. A 

honlapról ugyancsak tájékozódhat az érdeklődő a kutatócsoport főállású és szerződéses tagjairól. 

A honlap mellett YouTube csatornánk is elérhető, ahol azok követhetnek végig egy-egy 

tudományos előadást, akik esetleg a helyszínen lemaradtak volna róla, vagy még egyszer szeretnék 

meghallgatni azokat, tovább bővítve az ismereteiket. Szintén itt kaptak helyet a „The Papacy and 

the local churches (XVIth – XXth centuries)” kutatócsoportunk által rendezett nemzetközi 

konferencián az előadó professzorokkal felvett interjúk. 

 

A kutatócsoport honlapja: www.institutumfraknoi.hu 

 

Rádió-interjúk (a fent említettek): 

http://hu.radiovaticana.va/storico/2013/04/19/%E2%80%9Ep%C3%A1pai_konziszt%C3%B

3riumok_%C3%A9s_magyarorsz%C3%A1g_a_xv.-

xvi._sz%C3%A1zadban%E2%80%9D_/ung-684625 

http://hu.radiovaticana.va/news/2014/07/12/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_eszter

gomi_%C3%A9rseki_kinevez%C3%A9se_-_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9ter/ung-812905 

http://hu.radiovaticana.va/news/2015/12/18/p%C3%A1zm%C3%A1ny,_a_jezsuita_%C3%A9

rsek_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9ter_t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sszel/1195353 

http://hu.radiovaticana.va/news/2016/07/01/t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_kalauz_a_budapesti

_nunciat%C3%BAra_ii_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAs_%C3%A9veir%C5%91l/12412

93 

http://hu.radiovaticana.va/news/2016/12/14/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_mint_

cs%C3%A1sz%C3%A1ri_titkos_tan%C3%A1csos_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9terrel/127

8882 

 

TV-interjúk: (a fent említettek): 

http://nava.hu/id/3070040/ 

http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2016-11-12-i-adas-5/ 

http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2017-01-13-i-adas-2/ 

 

YouTube csatornánk: 

https://www.youtube.com/channel/UCPscGUuIG1rnp13lnl_P3qg 
 
 

 

http://www.institutumfraknoi.hu/
http://hu.radiovaticana.va/storico/2013/04/19/%E2%80%9Ep%C3%A1pai_konziszt%C3%B3riumok_%C3%A9s_magyarorsz%C3%A1g_a_xv.-xvi._sz%C3%A1zadban%E2%80%9D_/ung-684625
http://hu.radiovaticana.va/storico/2013/04/19/%E2%80%9Ep%C3%A1pai_konziszt%C3%B3riumok_%C3%A9s_magyarorsz%C3%A1g_a_xv.-xvi._sz%C3%A1zadban%E2%80%9D_/ung-684625
http://hu.radiovaticana.va/storico/2013/04/19/%E2%80%9Ep%C3%A1pai_konziszt%C3%B3riumok_%C3%A9s_magyarorsz%C3%A1g_a_xv.-xvi._sz%C3%A1zadban%E2%80%9D_/ung-684625
http://hu.radiovaticana.va/news/2014/07/12/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_esztergomi_%C3%A9rseki_kinevez%C3%A9se_-_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9ter/ung-812905
http://hu.radiovaticana.va/news/2014/07/12/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_esztergomi_%C3%A9rseki_kinevez%C3%A9se_-_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9ter/ung-812905
http://hu.radiovaticana.va/news/2015/12/18/p%C3%A1zm%C3%A1ny,_a_jezsuita_%C3%A9rsek_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9ter_t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sszel/1195353
http://hu.radiovaticana.va/news/2015/12/18/p%C3%A1zm%C3%A1ny,_a_jezsuita_%C3%A9rsek_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9ter_t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sszel/1195353
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/07/01/t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_kalauz_a_budapesti_nunciat%C3%BAra_ii_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAs_%C3%A9veir%C5%91l/1241293
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/07/01/t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_kalauz_a_budapesti_nunciat%C3%BAra_ii_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAs_%C3%A9veir%C5%91l/1241293
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/07/01/t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_kalauz_a_budapesti_nunciat%C3%BAra_ii_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAs_%C3%A9veir%C5%91l/1241293
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/12/14/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_mint_cs%C3%A1sz%C3%A1ri_titkos_tan%C3%A1csos_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9terrel/1278882
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/12/14/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_mint_cs%C3%A1sz%C3%A1ri_titkos_tan%C3%A1csos_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9terrel/1278882
http://hu.radiovaticana.va/news/2016/12/14/p%C3%A1zm%C3%A1ny_p%C3%A9ter_mint_cs%C3%A1sz%C3%A1ri_titkos_tan%C3%A1csos_interj%C3%BA_tusor_p%C3%A9terrel/1278882
http://nava.hu/id/3070040/
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2016-11-12-i-adas-5/
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delelott-2017-01-13-i-adas-2/
https://www.youtube.com/channel/UCPscGUuIG1rnp13lnl_P3qg

