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RÉSZLETES KUTATÁSI TERV 
 

 

 

BEVEZETÉS 

 

Szoros hivatkozással a kutatási koncepcióban mondottakra (A-2), az ott leírtak kontextusában megvalósítandó 

szakmai program, miként az előző pályázati ciklusok esetében is, nem egy szűkebb területre koncentráló, 

NKFI/OTKA-szerű projektleírás. A Fraknói Vilmos által, a Monumenta Vaticana Hungariae keretében kijelölt 

irányt1 modernizálva, és a Kutatócsoport kvázi kutatóintézeti jellegét és célkitűzéseit követve munkánkat miként 

2012–2017 és még hangsúlyosabban 2017–2022 között három fő irányban kívánjuk folytatni a 2022–2027 

terminus folyamán. A) késő középkor (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 a metódusnak nincsen alternatívája. Az 

etalonnak számító Deutsches Historisches Institut in Rome kiemelt projektjei – közel 140 év kontinuitást 

felmutatva – hasonló strukturáltságot mutatnak: a középkorra a Repertorium Germanicum / Repertorium 

Poenitentiariae Germanicum; a kora újkorra a Nuntiaturberichte aus 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.2 A tervezett kutatás megvalósítására a Fraknói Kutatócsoportban is jól 

képzett és szervezett, az elmúlt két pályázati ciklusban bizonyított meghatározóan fiatalokból álló és még 

fiatalabbakkal bővítendő kutatói csapat áll rendelkezésre. Az évtizedes vatikáni kutatásai tapasztalatokat hozó 

Fedeles Tamás és Kruppa Tamás kivételével valamennyien volt és jelenlegi (ti. doktori) Pázmányos hallgatók, 

ami annak bizonyítéka, hogy a tudományos utánpótlás nevelése valóban kiemelt és reális célkitűzésünk. 

 

 

I. KORSZAKOKON ÁTÍVELŐ ÉS NEMZETKÖZI RÉSZPROJEKTEK 

 

A 2012-es és 2017-es modellt követve (CVH I/8 és I/15) a 2022-ben kezdődő pályázati ciklust is a 

megvalósítandó kutatási programot bemutató tanulmánykötettel tervezzük kezdeni. 2022. aug. 5–6-án, 

Piliscsabán kerül megrendezésre a VIII. Fraknói Nyári Akadémia. A tudományos konferencián ezúttal a Fraknói 

Kutatócsoport tagjai tartanak előadást. A konferenciára alapuló kötet (Magyarország és a római Szentszék III., 

CVHI/20) még 2022-ben meg fog jelenni. 2023-ra tervezzük részben a korábbi két ciklus, részben a megvalósuló 

program egységes bemutatását a nemzetközi kutatás számára angol nyelvű tanulmánykötet keretében. (The 

Kingdom of Hungary and the Holy See of Rome, 15–20 cent., Viterbo, Sette Città, a kiadóval előzetes tárgyalások 

már folyamatban). A kutatócsoport-vezető saját vállalása, ugyanakkor az egész kutatócsoportot érinti és 

nemzetközi relációk erősítését szolgálja a vatikáni magyar kutatások aggiornált historiográfiájának megjelentetése 

2024-re (ugyancsak Viterbo, Sette Città). Ugyanekkorra tervezünk egy – lehetőleg bilinguis – recens 

historiográfiai antológiát megjelenteti az institutumfraknoi.hu fontosabb, érdekesebb tartalmaiból (leginkább a 

kronológia rovatra alapozva). A részprojektek egyúttal előkészítik a Kutatócsoport legnagyobb szabású 

tudományos rendezvényét, melyet Fraknói Vilmos halálának centenáriumán (2024. nov. 20., szerda)3 tervezünk 

tartani Rómában. A keretet e recens munkánk prezentációi, illetve a 2004-ben indult Collectanea Vaticana 

Hungariae akkorra már 30 (+ 3-5) kötetének összbemutatója fogja jelenteni. 

A nemzetközi kooperáció kiemelt állomásai az Università della Tuscia (PROF. MATTEO SANFILIPPO) és az 

Istituto di Studi Romani (PROF. GAETANO PLATANIA) pápaságtörténeti kutatócsoportjaival szervezendő két 

konferencia és rá épülő tanulmánykötet. Közülük egyelőre az első konkretizálódik, tematikája a római nemzeti 

kollégiumok köré épül, melybe mi a konferencia szervezés mellett a Collegium Germanicum et Hungaricum 

magyar vonatkozásai kapcsán kapcsolódunk be. A vatikáni levéltárhoz fűződő szerves kapcsolat fő mozzanata az 

                                                 
1 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. 
2 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. 
3 Mint ahogy méltóképpen, sírjának megkoszorózásával megemlékeztünk születésének 175. évfordulójáról 2018. február 27-én. 
http://institutumfraknoi.hu/hirek/175_eve_szuletett_fraknoi_vilmos 



 

 

Inventarium Vaticanum I (CVH I/14) kiegészítése, frissítése és olasz nyelvű publikációja lesz, előreláthatólag a 

Collectanea Archivi Vaticaniban, 2023–2024 folyamán. 

Szintén összkutatócsoporti, korszakokon átívelő célkitűzés egy tematikus, pápaságtörténeti Rubicon-szám 

megjelentetése. Átmenetet képez a tudomány és annak népszerűsítése között a Fraknói Műhelyelőadások 

állandósítása, illetve a Gondolat Kiadóval karöltve a Fraknói Könyvtár elindítása. Utóbbi a kutatócsoport 

adminisztratív feladatait intéző Palotai Ágnes munkájával fontos és hiánypótló angolszász történeti munkák 

magyar fordítását közölné, ami az egyetemi oktatásban is kitűnően hasznosítható lesz. (A tervezett első kötet JOHN 

O’MALLEY Trent c. műve a trienti zsinatról.) 

 

 

II. KÖZÉPKORI RÉSZPROJEKTEK 

 

A) Az Apostoli Szentszék, a magyar egyház és az oszmán veszély 

Az 1526-os mohácsi kataklizma közismerten a magyar történelem egyik sorsfordító eseménye, amely mind a 

mai napig élénken foglalkoztatja a korszakot kutató szakembereket, másrészről pedig a széles nyilvánosságot. A 

Mohácsnál bekövetkezett csatavesztés körülményeit, az ahhoz vezető utat és az esemény következményeit az 

elmúlt időszakban számos, így – egyebek mellett – politika-, had-, irodalom- és diplomáciatörténeti, régészeti, 

valamint geográfiai nézőpontból vizsgálták, amely kutatások a közelmúltban számos új eredménnyel 

gazdagították ismereteinket. Mindazonáltal az utóbbi évek a magyar történelem e nagy horderejű eseményének 

teljességre törekvő feltárását célzó kutatási programjaiban egyáltalán nem kapott szerepet az egyháztörténeti 

megközelítés. Mindez pedig megkerülhetetlen, hiszen köztudott, hogy 1526. augusztus 29-én a magyar egyházi 

csapatok mellett a szentszéki segélypénzekből fizetett zsoldosok is harcoltak, továbbá az országért a magyar 

főpapi kar közel fele, köztük a keresztény sereg egyik fővezére, Tomori Pál kalocsai érsek, Szalkai László 

esztergomi érsek, Palinai György boszniai, Csaholyi Ferenc csanádi, Paksi Balázs győri, Csulai Móré Fülöp pécsi 

és Perényi Ferenc váradi püspök életét áldozta! Éppen e sajnálatosan elhanyagolt területet kívánjuk beemelni a 

tudományos diskurzusba, és egyúttal az érdeklődő nagyközönség figyelmét is fel szeretnénk hívni az Apostoli 

Szentszék és a magyar egyház erőfeszítéseire a törökök elleni küzdelemben. Mindezt rendkívül fontos 

szempontnak tarjuk, ugyanis meggyőződésünk, hogy e nélkül nem lehet teljességre törekvő sem a Mohácsról 

alkotott képünk, sem pedig az 1526 köré épülő nemzeti emlékezetpolitika! Megvalósítani kívánt kutatási 

programunk fókuszpontjában a Jagelló-kori Magyar Királyság és a pápaság közötti szerteágazó kapcsolatok 

vatikáni forrásainak feltárása és feldolgozása áll. E mellett a korszakban szintén meghatározó jelentőségű 

velencei–magyar diplomáciai kapcsolatok korábban ismeretlen forrásainak közreadása is vállalkozásunk fontos 

részét alkotja. Kutatási programunk azért is releváns, mivel előzetes vizsgálataink során4 egyértelművé vált, hogy 

a korszakról alkotott ismereteink alapját nyújtó kézikönyvek és tanulmányok5 adatai számos esetben kiegészítésre, 

interpretációi pedig revideálásra szorulnak. 

a) A szentszéki–magyar diplomácia 1490 és 1526 között. Korábbi kutatásaink egyértelművé tették, hogy a 

szentszéki–magyar diplomácia működése kizárólag a kapcsolattartás egyes – formális és informális – szintjeinek 

elemzése által vázolható fel. A Jagelló uralkodók által az Örök Városba küldött diplomaták személye és 

tevékenysége mellett szükséges vizsgálni a magyar királyi udvarba delegált legátusok, valamint a Rómában a 

magyar uralkodókat képviselő bíboros protektorok tevékenységét is.6 Az utóbbi években örvendetesen 

megszaporodott hazai és a külföldi kutatási eredmények mellett a Vatikáni Apostoli Levéltárban és a Vatikáni 

Apostoli Könyvtár Kézirattárában található új levéltári források feltárása és bevonása is szükséges. Ezek közé 

tartoznak – egyebek mellett – az utóbbi gyűjteményben fellelhető pápai szertartásmesteri naplók is.7 

b) Az Apostoli Szentszék külpolitikája és a török kérdés 1520 és 1526 között. A pápaság külpolitikájának pontos 

feltérképezése nélkülözhetetlen annak megértéséhez, hogy miként volt képes a Szentszék támogatni a Magyar 

Királyság oszmánellenes küzdelmeit. A rendelkezésre álló, és az elmúlt években – főként az itáliai háborúkról 

napvilágot látott – külföldi szakirodalom, valamint vatikáni források bevonásával a következő kérdésekre 

keressük a választ: 1) Mik voltak a Pápai Állam külpolitikai törekvéseinek fő mozgatórugói? 2) Hogyan 

viszonyultak a pápák a török fenyegetéshez és ez mennyiben határozta meg a szentszéki külpolitikát? 3) Hogyan 

                                                 
4 NEMES GÁBOR, Magyarország kapcsolatai az Apostoli Szentszékkel (1523–1526), Századok 149 (2015) 479–506; UŐ: Pápai követek a 

Mohács előtti Magyarországon, Századok 150 (2016) 369–385; FEDELES TAMÁS, A Magyar Királyság diplomáciai képviselete a Szentszéknél 

Mátyás király korában, Mátyás király és az Egyház (Thesaurus Historiae Ecclesiasticae in Universitate Quinqueecclesiensi 10) (szerk. Fedeles 
Tamás), Pécs 2019, 35–54; UŐ, The Diplomatic Representation of the Kingdom of Hungary to the Holy See (1458–1526), Gli agenti presso la 

Santa Sede comunità e degli stati stranieri I. secoli XV–XVIII, a cura di Matteo Sanfilippo–Péter Tusor (Studi di storia delle istituzioni 

ecclesiastiche 8), Sette Città 2020, 17–40; UŐ, Budáról Rómába. A Magyar Királyság szentszéki diplomáciai képviseletének főbb tendenciái 
a késő középkorban (1458–1526), Pontes 3 (2021) (s.a.) 
5 Pl. FRAKNÓI VILMOS, Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a római Szentszékkel I–III, Budapest 1901–1903; KOSÁRY 

DOMOKOS, Magyar külpolitika Mohács előtt, Budapest 1978; KUBINYI ANDRÁS, Diplomáciai érintkezések a Jagelló-kori magyar állam és a 
pápaság között (1490–1526), Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve (szerk. Zombori István), Budapest 1996, 119–134. 
6 Pl. NEMES GÁBOR, Cardinal Pietro Isvalies, the Bishop of Veszprém, Archivum Historiae Pontificiae 53 (2019) 69–110. 
7 Erre lásd: NEMES GÁBOR, Habsburg Mária királyné két ismeretlen levele a vatikáni könyvtárba, „Sapienti sat”. Tanulmánykötet 2020–2021 
(szerk. Havassy Bálint–Nemes Gábor–Vlaj Márk), Győr 2021, 104–111. 



 

 

segítette X. Leó, VI. Adorján és VII. Kelemen pápa külpolitikájával Magyarország törökellenes küzdelmeit? 

c) A magyar főpapi kar a Jagelló-korban. Köztudott, hogy a magyar–szentszéki kapcsolatok működtetésében 

fontos szerepet játszottak a korszak főpapjai, gondoljunk pl. Bakócz Tamás vagy Szatmári György 

tevékenységére. Az 1490-től kezdődő periódusban tevékenykedő 41 érsekre és püspökre fókuszáló 

proszopográfiai kutatásainkra építve egy, a főpapi karra vonatkozó komplex elemzést kívánunk elkészíteni, amely 

teljesen újszerű megközelítése a korszakra vonatkozó vizsgálatoknak. A korábbi időszakra vonatkozó 

eredményekkel8 történő összehasonlítás révén pedig lehetőségünk nyílik a Jagelló-kor folyamatainak árnyalt 

bemutatására. 

d) 1503–1523 közötti pápai brévék. A tervezett forrásfeltáró munka a néhány éve publikált Brevia Clementina. 

VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526) című kiadvány folytatása lesz.9 A kiadvány a vatikáni 

gyűjteményekben őrzött 271 bréve szövegközlését fogja tartalmazni, 125 korábban kiadatlan levelet teljes 

szövegében, 146, már publikáltat pedig regeszta formájában. 

e) Sebastiano Giustiniani velencei követ jelentései. Köztudott, hogy a pápaság mellett a Velencei Köztársaság 

is komoly diplomáciai erőfeszítéseket tett az oszmán veszély elhárítása érdekében, sőt jelentős segélyeket is 

folyósított a Magyar Királyság számára. Sebastiano Giustiniani az 1500 és 1502 között Budán tartózkodó velencei 

követ tevékenyége korábban nem keltette fel a kutatók érdeklődését, holott fontos adalékot nyújt a korszak 

diplomáciájára vonatkozóan. A jelen program keretében kiadni tervezett, a velencei diplomata heti 

rendszerességgel küldött jelentéseit tartalmazó, a kutatás számára eleddig ismeretlen kódex egyedülálló 

betekintést nyújt a Magyar Királyság elsősorban Velencével folytatott diplomáciai érintkezéseibe, számos 

releváns információt tartalmaz a korszak meghatározó hatalmaihoz – köztük a Szentszékhez – fűződő 

kapcsolatokról, továbbá a magyar belpolitikai viszonyokról. 

 

A feltárandó primer források lelőhelyei: AAV: Archivum Arcis (Archivio di Castel Sant’Angelo), Arm. 

XLIV. (Epistolae ad principes), Arm. XXXIX. (Registra brevium), Arm. XL. (Minutae brevium); Dataria 

Apostolica, Brevia Lateranensia; Registra Supplicationum; Registri Lateranensi; Registri Vaticani; Camera 

Apostolica, Introitus et Exitus, Diversa Cameralia; Biblioteca Ambrosiana (Milano), Cod. Ambr. P 130; Bologna, 

Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Ms. A 269; ELTE Egyetemi Könyvtár, Kéziratár: Ms. Ab 50 (Czeles-

hagyaték), Hevenesi gyűjtemény, Kaprinai-gyűjtemény, Pray-gyűjtemény, Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára: Diplomatikai Fényképgyűjtemény, Diplomatikai Levéltár.  

A kutatási időszak alatt tervezett jelentősebb publikációk: Az Apostoli Szentszék külpolitikája és a török 

kérdés 1520 és 1526 között – nagyobb tanulmány kézirata 2023. december 31.; A szentszéki–magyar diplomácia 

1490 és 1526 között. – nagyobb tanulmány kézirata 2025. december 31.; Sebastiano Giustiniani velencei követ 

jelentései – forráskiadás és bevezető tanulmány kézirata: 2025. december 31.; Velencei–oszmán–magyar 

béketárgyalások és békék (1500–1526). – nagyobb tanulmány kézirata 2025. december 31. A magyar főpapi kar 

a Jagelló-korban – nagyobb tanulmány kézirata 2026. december 31.; Magyar vonatkozású pápai brévék1503 és 

1523 között – forráskiadvány, bevezető tanulmány kézirata 2026. december 31. 

 

B) Magyar klerikuspromóciók a Curia Romanában 

A klerikusszentelések a középkori Orbis Christianus területén a megszokott események közé tartoztak. A 

Római Kúriában időről időre feltűntek azok a külföldi, köztük a Kárpát-medence területéről származó ifjak, akik 

az egyházi rend szentségének különböző grádusait kívánták felvenni. A külföldiek kúriai promóciója a 15. 

századtól öltött tömeges méreteket, amely jelenséget a nemzetközi szakirodalom találóan papszentelési 

turizmusnak (turismo delle ordinazioni) nevezte el. Az előző pályázati ciklusban a klerikusszentelésekre 

vonatkozó az AAV Camera Apostolica fondjában található Libri formatarum magyar vonatkozású bejegyzéseit 

tártuk fel és egy, a nemzetközi kutatás számára is hiánypótló forráskiadványban tettük közzé.10 Az okmánytárra 

alapozva, további vatikáni és hazai források bevonásával és a releváns nemzetközi szakirodalom eredményeinek 

integrálásával kívánjuk a kutatásainkat összegző és lezáró monográfiát magyar és angol nyelven elkészíteni. 

 

A feltárandó primer források lelőhelyei: AAV Camera Apostolica, Libri formatarum, AAV Camera 

Apostolica, Diversa Cameralia; AAV Registra Supplicationum; Archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica, 

Registra Supplicationum; Archivio di Stato di Roma, Tribunale del Vicariato; Archivio del Vicariato (Roma), 

Ordinazioni Sacerdotali; Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára: Diplomatikai Fényképgyűjtemény, 

                                                 
8 Erre lásd KUBINYI ANDRÁS, Mátyás király és a magyar püspökök, Uő, Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori 

Magyarországon, Budapest 1999, 69-86; FEDELES TAMÁS, Az uralkodó, a Szentszék és a magyar főpapok Luxemburgi Zsigmond korában 
(szerk. Bőhm Gábor–Czeferner Dóra–Fedeles Tamás) (Mesterek és Tanítványok 2. Tanulmányok a bölcsészet- és társadalomtudományok 

területéről), Pécs 2018, 81–146. 
9 NEMES GÁBOR, Brevia Clementina. VII. Kelemen pápa magyar vonatkozású brévéi (1523–1526) (Collectanea Vaticana Hungariae [CVH] 
I/12; A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 23), Budapest–Győr–Róma 2015. 
10 Ordinationum documenta pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae (1426–1523). Ex Libris Formatarum Cemerae Apostolicae. 

Klerikusszentelések a Római Kúriában a Magyar Szent Korona országaiból (1426–1523). Az Apostoli Kamara Libri Formatarum bejegyzései, 
feltárta, közreadja és a kísérőtanulmányt írta Fedeles Tamás (CVH I/18), Budapest–Róma, 2021. 



 

 

Diplomatikai Levéltár. 

A kutatási időszak alatt tervezett jelentősebb publikációk: „Szentelési turizmus” a késő középkorban? 

Magyar(országi) egyháziak promóciója a Római Kúriában (1426–1523) – monográfia kézirata 2023. július 31.; 

„Turismo delle ordinazioni” in the late Middle Ages Promotion of Hungarians in the Roman Curia (1426–1523). 

– monográfia kézirata 2025. december 31. 

 

 

III. KORA ÚJKORI ÉS ÚJKORI RÉSZPROJEKTEK 

 

A) Primér vatikáni fondfeltárás és feldolgozás 

a) A Jagellóktól a Habsburgokig. Két évtized a Magyar Királyság történetéből (1519–1541). (Munkacím). A 

2022–2027 kutatási időszak első felének a 16. század vizsgálatára vonatkozó fontos, a mohácsi időszaktól már a 

későbbi történeti periódus felé mutató feladata a jelzett két évtized politikatörténetének újrafeldolgozása. A II. 

fejezetben foglalt kutatásokat kronológiailag és tematikusan továbbvivő részprojekt eddig nem ismert, illetve már 

kiadott, de kevés figyelemre méltatott, jelentős részben szentszéki eredetű források alapján tesz kísérletet a jelzett 

periódus – a közvetlenül a mohácsi kataklizmát megelőző, majd az 1526-os tragédiát követő mozgalmas időszak 

– újragondolására, több új hipotézist megfogalmazva. Az eredményeket monografikus kézirat formájában 

összegző vizsgálatok lezárásának tervezett időpontja 2023 december 31.  

Feltárandó fontosabb fondok: AAV Armadio XLI; AAV Segr. Stato, Particolari; ASVe Arch. proprio, Roma 

Capi di Cons. X. 

b) Magyarország és a Szentszék a 16. század közepén. A pápaság külpolitikájának legfontosabb szerve a 

nunciatúrai intézményrendszer volt. A Magyar Királysággal kapcsolatos ügyeket 1526 után immár a Habsburg I. 

Ferdinánd mellé rendelt nuncius irányította. Ennek ellenére a korszak nunciusainak származása, 

kapcsolatrendszere, az uralkodóval, a római Kúriával, valamint a magyar egyházi előkelőkkel való 

kapcsolatrendszere, magyar vonatkozású tevékenysége rejtve maradt a hazai kutatás számára. Ezért elsősorban e 

kérdéskör áll a vizsgálat középpontjában. A témában már – elsősorban Girolamo Martinengo nunciussal 

kapcsolatban – több tanulmány és forráskiadás született. A következő évek kutatásai során doktori képzés 

lezárásaként az 1529 és 1556 között I. Ferdinánd mellett működő nunciusok életét és nunciusi működését, 

valamint a magyarországi ügyekben folytatott tevékenységét tárja fel az alapkutatás. Ehhez elsősorban a Bécsben 

és a Vatikáni Apostoli Levéltárban, továbbá Münchenben őrzött levéltári források, valamint a nemzetközi 

szakirodalom összegyűjtését és feldolgozását szükséges folytatni Az eredményeket 2025-ben külön monográfia 

fogja tartalmazni. 

Feltárandó fontosabb fondok: AAV Miscellanea (Armadi I–XV), Armadio II, vol. 61., 55., Archivum Arcis, 

Armaria I–XVIII, n. 1711., ÖSTA, HHStA, Ungarische Akten, Fasc. 65., 72., 74., 75., Bayerische 

Staatsbibliothek, Oefeleana 246 

c) Marciare verso Constantinopoli. A szentszéki diplomácia a tizenöt éves háborúban (1592–1602). 

(Munkacím.) Az átmenetet a 17. század felé az előző ciklus CVH I/17-es kötetével lezárt kutatásának folytatása 

és befejezése képezi. Alapját a római levéltárakban idkőközben előkerülő források bősége és a tematika új 

feldolgozásának igénye képezi. A fennmaradt diplomáciai iratok nagy száma teszi indokolttá  prágai nunciatúra 

Magyar Királysággal és az Erdélyi Fejedelemséggel kapcsolatban keletkezett iratanyagának feldolgozását a 

tizenöt éves háború időszakában, a végén egy kisebb okmánytárral. A kutatást lezáró kézirat elkészültének várható 

leadási határideje 2023. június 30. 

Feltárandó fontosabb fondok: AAV Fondo Borghese, serie II–IV; AAV Segr. Stato, Germania 

d) Jezsuita missziók 1625–1650. 2025. július 1-el kezdődően valósul meg a 17. század kronológiailag első 

projektje, amelynek a tárgya a jezsuita rend 1625–1650 közötti erdélyi tevékenységéhez kötődő forrásanyag 

feltárása és kiadása. Ez a munka egy már évtizedekkel korábban elkezdett alapkutatási tevékenység (Jezsuita 

missziók 1613–1625) újrafelvétele és bizonyos szempontból lezárása. A 2025–2026-os munkaév első évének 

tervezett feladata a szöveg begépelése, a levelek regesztázása, amely a jegyzetek elkészítésével együtt a következő 

évben fejeződik be. A 2027. január 1. és június 30. közötti időszak tervezett feladata a kézirat ellenőrzése, kiadásra 

való előkészítése és kiadása. E kézirat kiadásához két tanulmány kapcsolódik, témájuk 1. A jezsuita rend és az 

erdélyi katolicizmus esélyei 1626–1650. 2. Misszió és politika a Rákóczyak Erdélyében. Az eredmények 

ismertetésére a publikációk mellett előadásokon és konferenciákon kerül majd sor. 

Feltárandó fontosabb fondok: ARSI Austr.3/II 4/I–II; 5/I–III; 6; Austr. 20; Roma 19–27; Epp. NN. 4–5.  

e) 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. 2017–2022 során egyfelől ezt a metódust kívántuk követni, újabb kérdések 



 

 

tanulmányszintű vizsgálatával.11 Másfelől már ekkor előtérbe került a módszeres fondfeltárás, a Biblioteca 

Apostolica Vaticana (BAV) Fondo Buoncompagni e Ludovisi és a Barberini Latini államtitkársági iratanyagából 

a Hungaricumok kigyűjtése és kiadása. Ennek fontos fejezete valósult meg a fond Pázmány 1632. évi római 

követségére vonatkozó államtitkársági iratainak publikálásával.12 A módszeres Hungaricum-feltárás 

eredményeinek áttekintése a 2021. decemberi, a Fraknói Kutatócsoport közreműködésével megvalósuló I 

Barberini e l’Europa római convegnón lesz hallható. Eme munkáltok szerves folytatására kerül sor 2022–2027 

között. Egyfelől a problémaközpontú vizsgálatok folytatásával (Jakusith György egri püspök 1644/45-ös római 

követjárása egyházpolitikai vonatkozásai feldolgozásával és ennek erőterében reflexiókkal az ún. Szilveszter bulla 

hamisításának problémájára). Másfelől a fond Hungarciumai módszeres feltárásának befejezésével és kiadásra 

történő előkészítésével. Mindemellett a további kutatások távlatait vetíti előre a bécsi nunciatúra a kutatás számára 

eddig teljesen ismeretlen peranyaga magyar vonatkozásainak áttekintő inventarializálása. A fennmaradt anyag 

kezdete az 1630-as évekre, a Barberini-korszakra esik, és egészen a 18. század végéig tart. Munkálatai tehát már 

átmutatnak a későbbi korszakok felé. 

Feltárandó alapfondok: BAV Barberini Latini, vol. 1611. 6110. 6112. 6549. 6626. 6830. 6831. 6834. 6835. 

6836. 6839. 6841. 6842. 6847. 6848. 6849. 6850. 6852. 6886. 6893. 6894. 6922. 6933. 6967. 6973. 6974. 6984. 

6985. 6988. 6991. 6992. 6995. 7000. 7001. 7002. 7013. 7014. 7023. 7028. 7038. 7039. 7056. 7064. 7071. – BAV 

Boncompagni e Ludovisi, vol. E 7. 8. 12. 13. 14. 15. 16. 26. 98. – AAV Arch. Nunz. Vienna, Cause (1. 

Controversie, 2. Alienationes (Beni), 3. Negotia diversa immunitatem diversam spect. 4. Civili 5. Criminali 6. 

Regolari, 7. Matrimoniali 8. Beneficiali, 9. Vari.  

 

 

B) Egyházmegye- és egyházi régiótörténet 

A kora újkor már kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a vatikáni kutatási eredményeket ne „csak” önmagában, 

hanem más témákba, mindenekelőtt az egyházmegyetörténetbe integrálva hasznosítsuk.13  

 

a) 17–18. század 

aa) Számos római lelőhelyű dokumentumot publikál, de meghatározóan az egyházmegyetörténethez tartozik 

a Hanuy Ferenc által 1910–1911 között megjelentetett Pázmány-levelezés kiadásának folytatása egy kiegészítő 

pótkötettel. Az egyetemi doktori szakszemináriumok keretében tervezett vállalkozás egyúttal szervesen 

kapcsolódik a Kutatócsoport Pázmány-kutatásaihoz:14 az azóta kiadott, valamint felfedezett Pázmány-leveleket 

rendezzük sajtó alá 2023-ra.  

bb) Az utóbbi évtizedekben nemzetközi viszonylatban fellendült a római ágenskutatás.15 E téma azért 

különösen jelentős, mivel e tisztség viselői a helyi egyházakat, nemzeti közösségeket képviselték az Örök 

Városban. Hazai részről szintén megindult a téma kutatása,16 viszont a győri egyházmegye vonatkozásában még 

nem került erre sor, pedig ezáltal pontosabb képet kaphatnánk a nemzeti részegyházak és a Szentszék kora újkori, 

még az abszolutizmus előtti kapcsolatrendszeréről. A történettudománynak ezt az adósságát igyekezzük 

törleszteni egy forráskiadás és egy tanulmány elkészítésével, Zichy Ferenc győri püspök római ágenseinek 

feltérképezésével (elkészülésének várható dátuma: 2025) és 1743–1783 között a neki Rómából küldött ágensi 

jelentések összegyűjtésével (a forráskiadás kézirata 2027-re készül el). Az előbb említett tanulmány a Győrben 

fennmaradt Zichynek küldött leveleket fogja feldolgozni, azok természetét és tematikáját, valamint az ágensek 

személyét, továbbá vatikáni levéltári kutatás nyomán a Rómába címzett győri leveleket igyekszik feltárni. A kötet 

a Pinto Poloni ágens família 40 éven át küldött 152 db, eddig teljesen ismeretlen és kiadatlan római jelentéseit 

tartalmazná. 

cc) Szintén Győrhöz kötődik és a hazai levéltári források mellett egy másik fontos római forráscsoportot, a 

vizitációs jegyzőkönyveket is bevon a vizsgálódásba a győri székeskáptalan proszopográfiai vizsgálata 1658 és 

1783 között. A győri egyházi középréteg minél alaposabb megismerése különösen fontos a kora újkori, illetve 

újkori magyar egyháztörténet szempontjából. Azért ezt a periódust választottuk, mivel 1658-al kezdődik 

                                                 
11 Esterházy Miklós nádor és az 1638. évi nemzeti zsinat, ESz 21 (2020) 2. sz., 38–60 és 133–134; Esterházy Miklós nádor „Considerationes”-

ei az 1638. évi nemzeti zsinathoz (Forrásközlés a vatikáni könyvtárból), Fons 26 (2019) 1. sz., 131–143; Lippay György a római Rezidencia 

Kongregáció előtt (1638–1642), Századok 154 (2020) 4.sz., 779–820. 
12 “Negozio del S.r Card. Pasman”. Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 (With Unpublished Vatican Documents) (CVH 

II/7), Budapest–Roma, 2019. 
13 Ennek első és mintaszerű példája a CST I/2. kötete. 
14 Vö. CVH I/13; II/6–7. 
15 Legutóbbi eredményekre lásd: Gli agenti presso la Santa Sede delle comunità e degli stati stranieri I. secoli XV–XVIII (a cura di Matteo 
Sanfilippo–Péter Tusor), Viterbo 2020. 
16 Például: TUSOR PÉTER, A magyar püspökök első római ágensei, Vigilia 67 (2002) 338–342; UŐ, Gli agenti dei prelati ungheresi a Roma 

nel Seicento, QFIAB 92 (2012) 359–380; UŐ, A magyar ágensek és a római Habsburg-diplomácia a 17. században, A Magyarságkutató 
Intézet évkönyve 2019 (szerk. Berta Péter–Vizi László Tamás), Budapest 2020. 544-564; ANTAL BEATRIX, Eszterházy Károly és Róma, 

Archivum. A Heves Megyei Levéltár Közleményei 18 (2007) 21–54; RUSZKAI ZSÓFIA, Az egyházi információszerzés lehetőségei a 18. század 

második felében. Bernardo Giordani levelei Klimo Györgyhöz, Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában 
(szerk. Székely Dorottya Piroska et al.), Budapest 2021, 180–207. 



 

 

Széchényi György püspöksége, aki elődeivel ellentétben jelentékeny időt töltött Győrben és ittléte alatt feltöltötte 

a káptalant. 1783 pedig Zichy Ferenc halálának éve. Az 1780-as évek amúgy is korszakválasztó, mert a bécsi 

központi egyházpolitika a kanonoki kinevezéseket innentől jobban ellenőrzése alá vonta. Tehát mint a püspöki 

személyi politika egyik megnyilvánulását, úgy véljük, eddig érdemes vizsgálni. Munkánkban a következőkre 

keressük a választ: 1. Kik, honnan, milyen nemzetiségi, társadalmi és iskolázottsági háttérrel kerültek be a 

káptalanba? 2. Ezek a személyek milyen karriertípusokat futottak be a káptalanon belül, és azon túl? Lehet-e 

ezeket tipizálni és a proszopográfia módszerével karakterizálni? Az erről készülő doktori disszertáció 

elkészülésének várható éve: 2022.  

dd) Ugyancsak – a római ad limina jelentések alapjául szolgáló – kánoni vizitációkkal és a dunántúli régióval 

foglalkozik a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárral közreműködve az 1778–1779-es veszprémi 

egyházlátogatási jegyzőkönyvek kiadásának folytatása. 2023-ban a már korábban megjelent zalai és veszprémi 

főesperesség után a somogyi is külön kötetben kerül publikálásra 

ee) Míg az előbb említett kutatásokból a Magyar Királyság területén az egyházi élet alakulására láthatunk rá, 

párhuzamosan azt is vizsgáljuk, hogy hogyan vált a 17–18. században az Erdélyi Fejedelemség a Habsburg 

Monarchia tartományává és ennek egyházpolitikai vonatkozásait. Az utóbbi téma a kutatásban több évtizede 

háttérbe szorul, holott az ekkor kezdődő kormányzati, gazdaság- és felekezetpolitikai változások hosszú távon 

meghatározóak voltak az etnikai, felekezeti, társadalmi szempontból összetett erdélyi állam történetére. A 

korszakra nézve igen fontos feldolgozások születtek a 20. század második felétől kezdve, ugyanakkor a ma már 

könnyebben hozzáférhető bécsi és erdélyi levéltári források új perspektívából mutatják be e rendkívül változékony 

időszak összefüggéseit. A korszak egyháztörténetét meghatározta a Habsburg ház rekatolizációs politikája és az 

abból eredő felekezeti viták, a románok és az örmények vallási uniója, a jezsuiták térnyerése.17 A bécsi udvar 

számára ekkor még frissnek számító tartomány összetett politikai, etnikai, felekezeti viszonyairól sajátos 

látószögben számoltak be az oda helyezett katonai főparancsnokok. Az Udvari Haditanácshoz és más Erdély-

szakértőkhöz befutó jelentéseik feltárásával – eddigi tapasztalataink szerint – új megvilágításba kerülhetnek a 

helyi felekezeti kérdések, ami számos tanulmány és forráskiadás kiindulópontjául szolgálhat. A hiteles kép 

kialakításához azonban szükséges a hivatali rendszer főbb szintjeinek – bécsi központi kormányszervek, erdélyi 

országos hatóságok, kiadott elbeszélő források – együttes vizsgálata, a források komplex elemzése. A kutatás 

során e rendkívül nagy terjedelmű forrásbázis új szempontú vizsgálata alapján 2023-tól kezdve évi két tanulmány, 

ill. forráskiadás publikálására vállalkozunk. Záróterminus: 2027. E vatikáni részleges fondok hasznosítását is 

tartalmazó szekundér részprojekt célja a Lendület korszakban hangsúlyos – a római relációk szempontjából sem 

lényegtelen – bécsi kutatási irány fenntartása, mely irány súlypontja továbbra is a 19. századra esik. 

Feltárandó fontosabb fondok: GyEL, Püspöki Levéltár, Literae Romanae, valamint Capsarium, Zichy Capsa-

k I-VII; VEL I.1.8. Visitationes canonicae; AAV, Arch. Nunz. Vienna 136. (1606–1784); ÖStA Kriegsarchiv, 

Wiener Hofkriegsrat, Hauptreihe, Akten Kt. 68–113., Hauptreihe, Bücher, Bd. 370–472.; ÖStA Allgemeines 

Verwaltungsarchiv, Familienarchiv Harrach, Ferdinand Bonaventura I., Kt. 291–292.; ÖStA Finanz- und 

Hofkammerarchiv, Hoffinanz Ungarn, Siebenbürgische Kameralverhandlungen; MNL OL Erdélyi kancelláriai 

levéltár, Acta generalia (B 2); MNL OL Gubernium Transylvanicum (in politicis) (F 46); Libri conceptuum regii 

Hungarici et Latini (F 43).  

 

 

b) 19. század 

aa) Egy nagyszabású és összetett nemzetközi projekthez kapcsolódott a Fraknói Kutatócsoport 2017–2022-es 

kutatási periódusában teljesített, még a Lendület-program visszamenő, és pályázati ciklusokon átívelő vállalása, 

a Habsburg-monarchia megyéspüspökei levéltári dokumentációra épülő életrajzi lexikonának elkészítése (1804–

1918) és német nyelven történő publikálása.18 E monumentális kiadvány eredményeinek a hazai 

történettudományba történő szervesüléséhez elengedhetetlennek tartjuk a munkát magyar nyelven is közreadni. 

Ez egyben egy javított, bővített új kiadás lesz, melyben helyet kapnak a szakirodalmi frissítések, Errata & 

Corrigenda rész, valamint a nemzetközi kutatás közben szerzett fontosabb tapasztalatok összegzése, a szlovák 

kollégákkal folytatott, a szinte teljesen eltérően felfogott és interpretált közös történelmünkről folytatott belső 

szakmai diszkusszió ismertetése. A részprojekt előreláthatólag 2023-ban fejeződik be. 

bb) Akárcsak a püspökéletrajzok, a magyar egyházi elit bécsi, illetve összmonarchiabeli integrációját vetíti 

elénk a Frintaneumba (más néven Augustineumba), a Habsburg Birodalom sajátos egyházi elitképző intézetébe 

járó magyarországi diákok életpályájáinak egybegyűjtése, lehetőség szerint kiegészítve az intézeti matrikulák 

magyar vonatkozású adatainak módszeres vizsgálatával. E szintén a külön bécsi főirányt is tartalmazó Lendület-

                                                 
17 Egyes részkérdésekre lásd újabban többek között Nagy Kornél, Sever Cristian Oancea, Sipos András kutatásait, a románok vallási uniójára 

vonatkozó gazdag szakirodalmat (újabban magyarul: Nagy Levente), továbbá a 2016. évi gyulafehérvári konferencia kötetének több 

tanulmányát: Catholice reformare: A katolikus egyház a fejedelemség korában (szerk. Diósi Dávid–Marton József), Budapest–Kolozsvár 
2018. 
18 Die Bischöfe der Donaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. Band I. Die röm.-kath. Kirchenprovinzen Gran, 

Kalocsa, Erlau im Königreich Ungarn (Hg. v. Rupert Klieber, unter Mitarbeit von Péter Tusor [Wissenschaftliche Mitarbeiter der Redaktion 
und Recherche in den Zentralarchiven: István Fazekas, András Forgó, Zsófia Szirtes, Thomas Schulte-Umberg, Krisztina Tóth]), Berlin 2020. 



 

 

programban gyökerező részprojekt fő célja a növendékek trianoni Magyarország, illetve az erdélyi és partiumi 

területekre eső növendékei alapbiogrammjainak elkészítése. A jelenlegi szlovákiai stb. területek nemzetközi 

projektpartnerek reszortja, a „longue durée” kutatás irányítója, miként a Bischfoslexikon esetében is, a bécsi 

egyetem egyháztörténeti tanszéke.19 

cc) A fentiekből tehát kirajzolódik az újkori, 19. századi, 20. század eleji magyar egyházi elit, annak markáns, 

kiemelkedő egyéniségei. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy szélesebb kontextusba helyezzük 

a tevékenységüket az egyházmegyék helyzetének, állapotának felmérésével. Ehhez nyújt hasznos támpontot 

számunkra, hogy I. Ferenc 1804-es rendelete alapján a birodalom minden püspökének be kellett számolnia 

egyházmegyéje közállapotáról. A magyar püspökök vizitációs jelentéseit projektünk keretében 1804 és 1835 

között kutatjuk. E forrásoknak a műfaji sajátosságait, az államegyházi keretekben betöltött szerepüket, 

jelentőségüket és a jozefinizmust követő, viszonylag keveset kutatott egyházpolitikai törekvéseket vizsgáljuk, 

amelynek során alapvető definíciós kérdéseket is körbejárunk, mint a jozefinizmus és a posztjozefinizmus. 

Közülük az egri érsekségre vonatkozó püspöki vizitációs jelentéseket elemezzük behatóbban. A forráskritikai 

kiértékelés mellett a korabeli egri egyházmegyének közállapotait mutatjuk be a jelentések alapján. A 

tulajdonképpen a Rómával való érintkezések abszolutista tiltása miatt szünetelő ad limina jelentések 

posztjozefinista változatainak e doktori képzés keretében folyó kutatása előreláthatólag 2026-ra zárul le és ölt 

kötetbeli formát. 

Feltárandó fontosabb fondok: A Frintaneumslexikonhoz elsősorban a hazai egyházmegyei levéltárak anyaga, 

illetve a Trianonnal külföldre került levéltárak iratanyaga, a bécsi egyhámegyei levéltárban őrzött Matrikeln; a 

püspöki vizitációs jelentések vizsgálatához: HHStA, Kaiser Franz Akten, Karton 215–223. 

 

 

IV. 20. SZÁZADI RÉSZPROJEKTEK 

 

A Kutatócsoport 20. századi kutatási részprojektjei két fontos témakört ölelnek fel, amelyek feldolgozása a 

történettudományban még nem haladt kellően előre, és amelyek át- meg átszövik egymást: az Apostoli Szentszék 

és hazánk kapcsolatát, továbbá az egyházmegye-történetet. Sőt, utóbbi tekintetében vállalásaink némileg túl is 

lépnek a klasszikus egyházmegye-történetírás keretein, hiszen két tervezett forráskiadásunk valamennyi 

egyházmegye 20. századi történetéhez adalékkal szolgál. 

 

A) Primér vatikáni fondfeltárás és feldolgozás 

a) XI. Pius pontifikátusa (1922–1939) 

A Fraknói Kutatócsoport 2017-től végzett tevékenysége során megkezdte a XI. Pius pontifikátusa idején 

keletkezett (1922–1939), 2006-ban kutathatóvá vált iratanyag feldolgozását. Ezt a kutatást szeretnénk folytatni és 

kiteljesíteni, hazánk és a Szentszék kapcsolatának főbb aspektusait feltáró tanulmányok írása, forráskiadás és 

inventárium publikálása révén.  

aa) Ad limina jelentések. A Vatikáni Apostoli Levéltárban végzett kutatás nyomán figyeltünk fel Zsinati 

Kongregáció Levéltárában található 20. sz.-i ad limina jelentésekre (AAV, Congr. Conc., Relat. Dioec. alatt 

számos vaskos jelentés olvasható, terjedelmük általában 10–50 o.), melyek mindeddig elkerülték a történészek 

figyelmét.20 Az irategyüttest a – terjedelem függvényében – Horthy-korszakra vagy annak egy részére 

vonatkozóan Gárdonyi Mátéval, a PPKE HTK tanszékvezető egyetemi tanárával közösen tervezzük feltárni és 

publikálni. Először számba kell venni, hogy pontosan hány jegyzőkönyvről van szó, a tervezett periódus egészére 

racionális-e egy kötettel számolni, stb. Ezt követően megkezdődhet a források másoltatása, majd feldolgozása, 

jegyzetekkel történő ellátása és a bevezető tanulmány elkészítése. A kötet kéziratát 2025-re tervezzük elkészíteni. 

Feltárandó fontosabb fondok: AAV Congr. Concilio, Relat. Dioec.; AAV Arch. Nunz. Budapest; AAV Arch. 

Nunz. Jugoslavia; AAV Arch. Nunz. Cecoslovacchia; AAV Arch. Nunz. Romania; AAV Arch. Nunz. Austria; 

ASRS (Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato), Archivio della Sacra 

Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari.21 

bb) Az Inventarium Vaticanum I. olasz nyelvű publikációja. A ‘Lendület’ Kutatócsoport 2012–2016-os 

munkájának keretében került sor a budapesti apostoli nunciatúra Vatikáni Apostoli Levéltárban őrzött kifejezetten 

magyar vonatkozású, rendkívül gazdag és szerteágazó iratanyagának feldolgozására, áttekintő 

                                                 
19 Egy elsődleges lista a növendékekről, amely egyben a tervezett projekt összetettségét, komplexitását is mutatja: TUSOR PÉTER, A bécsi 

Frintaneum tagjai Magyarországról, 1816–1918, Lymbus 2007, 209–224. 
20 Üdítő kivétel GÁRDONYI MÁTÉ több publikációja, melyek közül átfogó: Magyarországi ad limina jelentések, 1928, Magyarország és a 
római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században (szerk. Tusor Péter–Szovák Kornél–Fedeles Tamás), Bp.–Róma 2017, 361–

375. Az újkor tekintetében már több publikáció született a témában. Vö. pl.: VANYÓ TIHAMÉR, Püspöki jelentések a Magyar Szent Korona 

országainak egyházmegyéiről 1600–1850, Pannonhalma 1933; TUSOR PÉTER, Lippay György egri püspök (1637-1642) jelentése 
Felsőmagyarország vallási helyzetéről (Archivio Santacroce), Levéltári Közlemények 73 (2002) 1-2. sz., 200–242; MOLNÁR ANTAL, 

Scardonai püspökök 'ad limina' jelentései (1624-1648), Fons 1 (1994) 3. sz., 275–314. 
21 Az ezekből nyerhető információkat az eddigi szakirodalom mellett elsősorban a hazai egyházi és világi levéltárakban található forrásokkal 
szeretnénk összevetni, elsősorban az Esztergomi Prímási Levéltár anyagával. 



 

 

inventarializálására. E kötet kiegészítésére, frissítésére és olasz nyelvű publikációjára vállalkozunk a 2022–2027-

es kutatási periódusban. A publikációra előreláthatólag a Collectanea Archivi Vaticani keretében, 2023–2024 

folyamán kerül sor. 

 

b) XII. Pius pontifikátusa (1939–1958) 

Ferenc pápa döntése nyomán 2020. március 2-ától lehetővé vált a szentszéki levéltárak XII. Pius pápaságának 

idején (1939–1958) keletkezett iratanyagának kutatása, amelyek magyar szempontból számos fontos és értékes 

forrást őriznek, és amelyek kiválóan kiegészítik a hazai levéltári anyagból nyert képet. Trianon revíziójának 

következményei az egyházkormányzatra, a katolikus egyház szerepe és lehetőségei a második világháború idején, 

holokauszt, földreform, államformaváltás, az egyházüldözés kezdetei, egyházi iskolák államosítása, 

szerzetesrendek működési engedélyének megvonása, békepapok, 1956 és a katolikus egyház, Mindszenty József 

aktív ellenállása és kálváriája mind olyan témák, amelyekről a Szentszék állásfoglalása, intézkedései feltárásra 

várnak. E források szisztematikus feltárását szeretné a Fraknói Kutatócsoport tanulmányok írásával a következő 

öt évben megkezdeni. 

Feltárandó fontosabb fondok: ASRS, Ungheria, periodo V, buste 81–144; ASRS Jugoslavia, periodo V; ASRS 

Romania, periodo V; ASRS Cecoslovacchia, periodo V; ASRS Austria, periodo V; AAV Arch. Nunz. Austria; 

AAV Arch. Nunz. Jugoslavia; AAV Arch. Nunz. Cecoslovacchia; AAV Arch. Nunz. Romania.22 

 

Bár vizsgálódásunk során e két pápa pontifikátusára helyezzük a hangsúlyt, ez nem zárja ki, hogy amennyiben 

a kutatás során olyan anyagot találunk, amelynek kezdetei 1922 elé nyúlnak vissza vagy átívelnek XII. Pius 

pontifikátusán, azokat is összefüggéseikben feltárjuk, továbbá, ha későbbi, kiterjedtebb, publikálásra érdemes 

anyagot találunk, azt is megjelentessük. 

 

B) Egyházmegye-történet 

Az egyházmegyék 20. századi történetéről eddig kevés monografikus feldolgozás született. Ezek az irányadó 

munkák23 az egyháztörténet-írás új horizontját jelzik, hiszen nem csak közelebb visznek minket a katolikus egyház 

hazai szerepének és lehetőségeinek megértéséhez, hanem a korszak társadalomtörténetéhez és általános 

történetéhez is fontos támpontokat adnak.  

a) A kalocsai főegyházmegye Grősz József érseksége idején. Különösen érdekes a trianoni új határok által több 

részre szakított egyházmegyék vizsgálata, vagy azoké, amelyek főpásztora korszakokon átívelően – mind a 

Horthy-korszakban mind azt követően – a helyén maradt. A doktori képzéshez kapcsolódó kutatás során több 

tanulmányt tervezünk írni a témában, illetve monográfiát Grősz József kalocsai érsekségéről (1943–1961), aki az 

1945 utáni vészterhes időszakban többször állt a magyar katolikus püspöki kar élén. Ennek feltárásához egyrészt 

a hazai egyházmegyei levéltárakban szükségesek kutatások, másrészt, tekintve, hogy a katolikus egyház 

hierarchikusan felépülő intézmény, így a Vatikánhoz is ezer szállal kötődik, a szentszéki levéltári források 

feltárása is elengedhetetlen. 

Feltárandó fontosabb fondok: AAV és ASRS: egyrészt, ugyanazok, amelyeket már XII. Piusnál említettünk; 

másrészt: EPL, Egyházkormányzati iratsorozat; KFL VII.3 Grősz József hagyatéka, I.1.c. Perszonális iratok: 

Grősz József, I.1.a. Egyházkormányzati iratok, I.3. Kalocsai Főegyházmegyei Tanfelügyelőség, II.1. Főkáptalani 

magániratok; III.3. Jószágkormányzóság iratai; IV. Espereskerületi levéltár; VI. Egyéb intézmények iratai. 

b) A szombathelyi főegyházmegye Kovács Sándor püspökségének első éveiben. Egy másik készülő kötet témája 

a szombathelyi egyházmegye 1945–1952 közötti történetének feltárása és monografikus feldolgozása. A II. 

világháború után a katolikus egyház komoly kihívásokkal találta szembe magát a szovjet érdekszférába került 

Magyarországon a szovjetizáció és a kommunista egyházpolitika követeztében, melyekre a sok hasonlóság 

ellenére lokálisan a helyi adottságoknak megfelelően eltérő válaszok születtek. A szombathelyi egyházmegyét 

azért érdemes vizsgálni, mert az ország egyik leginkább katolikus vidéke volt, Mindszenty József bíboros 

szülőhazája, amely a nyugati határ miatt erős állami kontroll alatt állt. 

Feltárandó fontosabb fondok: SzEL, Acta Cancellariae 1945-1952; Tanfelügyelőség iratai, 1945–1948; 

Szemináriumi iratok, 1945–1952; Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan iratai 1945–1952; Kovács Sándor püspök 

hagyatéka; MNL VaML Magyar Dolgozók Pártja, Vas megyei szervezet iratai; MDP Agitációs és Propaganda 

Bizottság iratai; Vas Megyei Tanács, Állami egyházügyi megbízott iratai; Szombathelyi Tankerületi 

Főigazgatóság; Vas megyei Tanfelügyelőség; Népbírósági iratok; Szombathelyi Nemzeti Bizottság iratai; MNL 

                                                 
22 Az AAV-ben sajnos az 1939 utáni budapesti nunciatúrai iratanyag nem került beszállításra. A hazai egyházi levéltárak közül elsősorban az 

esztergomi prímási levéltár anyagát szeretnénk feltárni, valamint az egyes püspöki és szerzetesi levéltárak iratanyagát, továbbá hasznos 
támpontot jelenthetnek a különböző hazai emigrációs gyűjtemények is, mint például: az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjteménye, a 

lakiteleki Emigrációs Könyvtár és Gyűjtemény anyaga, ill. a nyíregyházi Kállay-gyűjtemény forrásai. Szintén jelentősek a MNL Vatikán 

fondjában található iratok, a Politikatörténeti Intézet Levéltárában levő pártanyagok és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának 
forrásai. 
23 Vö. A szombathelyi egyházmegye története (1777–1929) I–III (szerk. Géfin Gyula), Szombathely 1929–1935; TÓTH KRISZTINA, A 

szombathelyi egyházmegye története Grősz József egyházkormányzása idején (1936–1944), Bp. 2015; LÉNÁR ANDOR, A Váci egyházmegye 
Hanauer Árpád István püspöksége idején 1919-1942, Pécs 2017. 



 

 

ZML Magyar Dolgozók Pártja, Zala megyei szervezet iratai, MDP Agitációs és Propaganda Bizottság iratai, Zala 

Megyei Tanács, Állami egyházügyi megbízott iratai, Zala megyei Tanfelügyelőség, Népbírósági iratok, 

Zalaegerszegi Nemzeti Bizottság iratai; átnézendők továbbá a MNL OL ÁEH-ra és MDP-ra vonatkozó iratai és 

az ÁBTL vonatkozó iratanyaga. 

c) Esty Miklós naplói. Korszakokon átível Esty Miklós világi pápai kamarás személyének mélyebb 

megismerése, naplói szövegének kiadásra való előkészítése és 3 kötetben tervezett publikálása (lelőhely: SzIT 

Esty Miklós 2. 1–2. és 3–7). Ezek jelentőségét az adja, hogy Esty három prímásnak (Csernoch, Serédi és 

Mindszenty) volt bizalmi embere, így széles rálátással rendelkezett az egyházpolitikai történésekről, azok 

mozgatórugóiról, egyben széles római összeköttetései voltak. Naplóiból az egyes egyházmegyék vonatkozásában 

is sok új információ tárul fel. Jegyzetekkel ellátásuk és bevezető tanulmány írása után tervezzük publikálni őket. 

d) A magyar vallás és tanulmányi alapokra felügyelő és azok kezelését ellenőrző időleges bizottság 

jegyzőkönyvei. 1919–1929. (Munkacím). Szintén az egyházmegyetörténethez kapcsolódik és némileg túl is mutat 

rajta egy másik vállalásunk, amelynek során egyben a magyar katolikus egyházi javak 20. sz.-i kezeléséhez – 

amelynek kutatása meglehetősen elhanyagolt – is felbecsülhetetlen értékű források publikálását tervezzük: a 

vallás- és tanulmányi alapok kezelése és vagyonának felhasználása felett őrködő bizottság jegyzőkönyveit 1919-

1929-es periódusból (lelőhely: MNL OL K 753, 1. és 2. cs.). 1919 a bizottság Tanácsköztársaságot követő 

újraindulását jelzi, 1929 pedig azt a dátumot, amikortól a hercegprímás lesz a Szentszék által elismerten a 

bizottság elnöke. E forrást is jegyzetekkel és bevezető-tanulmánnyal ellátva adjuk közre. 

 

 

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); újkor: Szirtes Zsófia és Oláh Róbert (doktorjelölt 

közreműködő: Galán-Fazekas Ibolya); 20. század: Tóth Krisztina és Sági György (doktorjelölt közreműködő: 

Rétfalvi Balázs) (20. század). Valamennyien jelentős vagy már említésre méltó kutatási eredményekkel, 

publikációkkal, kutatási tapasztalatokkal rendelkeznek. Egyúttal részben fiatal, az egyetemi oktatásban a PPKE-

n 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.  

A kutatócsoport vezetője a koordináláson és az irányításon túlmenően az összes alprojekt munkálataiban részt 

vesz. A primér anyagfeltárás esetén alkalmanként megkerülhetetlen a közös teammunka, ez úgy a késő középkori 

projektek, mint a 20. századi részénél megvalósul, nem beszélve köztes kora újkorban a Pázmány-levelezésről. A 

tervezett kutatások, miként korábban, jelenleg is hiánypótlók az MTA/ELKH-intézetek viszonylatában, a 10 év 

alatt felhalmozott és leltárba vett, üzemképes eszköz, tovább könyvállomány további hasznosítása a tudomány 

számára szintén megfontolásra érdemes szempont. 

Az nemzetközi vállalások kivételével (Viterbo, Sette Città) az összes kutatási eredményt saját kiadású, már 

megfelelő nemzetközi beágyazódottságú specifikus sorozatunkban publikáljuk. Kizárólag a saját, kutatócsoporton 

belüli vatikáni kutatások eredményeit számszerűsítve: 4 külföldi kiadású (Sette Città; AAV) és 9 CVH (Gondolat) 

kötet publikálása várható. 2027-ig. Az egyházmegyetörténeti részprojektek egy részéhez külső forrást 

szándékozunk felhasználni.  

Lásd még e munkatervhez a 10. sz. mellékletet is.  

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2021. augusztus 24. 
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