
Még nem mondtam el a film végét. Antigo
nét és társát megölték, életük árán beléptek
ama "szentek és nagyok" sorába, akik - Petőfi

szavával - "a szolgaságban szabadok valának".
Magányos példájuk követőkre talált: a film
utolsó képsora bibliai tájat, meredek, bozótos
hegyoldalt mutat, melyen a zsarnokság áldo-

Történelem

A bécsi pápai követség levéltárának iratai
Magyarországról, 1611-1786. Összegyüjtötte,
válogatta és a bevezető tanulmányt írta: Va
nyó Tihamér Aladár

Az utóbbi évek folyamán a hazai egyháztörté
nelmi kutatások helyzete egyre több fórumon
szóba kerül, s történészek között ma már nem
képezi vita tárgyát, hogy a "historia eccle
siastica" nemzeti történelmünk egészéhez
szervesen hozzátartozik. A kutatások előtérbe

kerültével fölvetődik a források kiadásának
nehéz kérdése is, amely - amellett, hogy rend
kívül munka- és időigényes - a kiadó számára
csak a legritkább esetben gazdaságos. Vanyó
Tihamér régóta várt és nyolc év (I) átfutási idö
után végre napvilágot látott könyve, amely a
bécsi nunciatúra hazai vonatkozásait teszi köz
zé, több szempontból mérföldköként jelentke
zik elsösorban a megújuló egyháztörténetírás
számára. Újra és nyomatékkal fölhívja a figyel
met a teljességre törekvö forráskutatások nél
külözhetetlenségére. Egyéni módszerének ki
dolgozásával és következetes alkalmazásával
sikerült megtalálnia a dokumentumok közlé
sének azt a formáját, amely a jelentös terjede1
mű, helyenként bizony terjengős szövegekböl
a történészek számára lényegest adja. Magyar
nyelvii kivonataival engedményt tesz a latin
nyelvben már kevésbé otthonosan mozgó
újabb generációnak, viszont ez az engedmény,
amely számára komoly munkatöbbletként je
lentkezett, lehetövé teszi, hogy a nem szak
emberek is élvezettel forgathassák a könyvet.
A legfontosabb részei a dokumentumoknak
viszont eredeti nyelven kerülnek közlésre, s
ezzel biztosítja a közölt források tudományos
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zatainak tetemeivel kapaszkodik fölfelé egy
kis csapat: a különleges intézet tébolyultjainak
csapata. De vajon nem róluk mondta-e a He
gyi Beszéd: karrieristák, gyávák, kiszolgálók és
beilleszkedök establishmentjében "boldogok a
lelki szegények"?

Lukácsy Sándor

igényű felhasználhatóságát. Végül, de nem
utolsósorban a majdnem másfél száz oldalt ki
tevö bevezetö tanulmányban kutatásának lé
nyegesebb eredményeit ismerteti igazi bencés,
mondhatni maurinus eruditióval. .Pótolbetat
lan veszteség, hogy a forrásanyag legjobb is
merője semlegesen kitér a fáradságos munká
val föltárt szellemi kincsek értékesítése elöl" 
írja a forráskiadás munkálatai kapcsán. Vanyó
Tihamér, a Szent Márton monostor szerzetese
ezzel a tanulmányával is bizonyítja: "non re
cuso laborem". Az okmánytár az Egyház alap
vetö szerkezetét követve az iratokat a püs
pökségek, szerzetesrendek szerint csoportosít
ja, a "varia" természetesen itt is megvan. A
dokumentumok alapján nem csupán az ese
mények, intézmények, hanem maguk a .tőrté

nelmet irányító vagy elszenvedö emberek is új
megvilágításba kerülnek. Mária Terézia és II.
József egyházpolitikájáról ezentúl lehetetlen
lesz úgy írni, hogy az itt közölteket figyelembe
ne vegyék. A közzétett forrásokból az Egyház
hazai történetén túl a korabeli, tágabb érte
lemben vett történelem, sőt a mindennapok
története is föltárul a figyelmes olvasó előtt. A
kötet tanulmányozása óhatatlanul is arra in
dít, hogy szembenézzünk azzal a veszteséggel,
amit a mostoha idök és körülmények okoztak,
amikor a szerzőnek és hasonló fölkészültségú
történésztársainak nem adtak több lehetősé

get a Vatikáni Levéltárban végzendö kutatá
sokra. Egyháztörténetírásunk jelenlegi helyze
tének ez az egyik magyarázata A szerző mun
káját és müvét igazán majd azok a miivek mél
tatják érdemben, amelyek hasznosítják az ál
tala föltárt forrásokat.·(Akadémiai)
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