
XI. Ince pápa 
és Magyarország
1645. február 15-én Jakusith György választott egri püspököt audien-
cián fogadta X. Ince pápa (1645–1655). A püspök az 1639-ben tetőző,
episzkopalista jellegű, a magyar államegyházi sajátosságokat felerő-
sítő válság rendezésére érkezett az Örök Városba. III. Ferdinánd csá-
szár és király (1637–1657), illetve a magyar püspökök követeként a
pápai udvarral kötendő megegyezés mellett Jakusithnak volt egy
másik feladata is. Pénzsegélyt kellett kérnie a svéd–francia szövet-
ségben a Habsburgok ellen támadó protestáns kelet-magyarországi
főúr, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem (1630–1648) ellen. A Pam -
phili-pápa kérdésére, vajon miből tudná a Szentszék a rendkívüli ha-
disegélyt fedezni, a püspök — meglepő jártasságot árulva el a kuriá-
lis karrierek belső módozatairól — azt ajánlotta az egyházfőnek, hogy
nevezzen ki egy bíborost az Apostoli Kamara klerikusai közül. Ezál-
tal az új egyházfejedelem korábban, kora újkori szokás szerint pénzért
vásárolt, voltaképpen tiszteletbeli hivatalai felszabadulnának. Az is-
mételt áruba bocsátásukból befolyó mintegy 80.000 arany pedig
első részletként azonnal útnak indítható lenne Magyarországra —
fejtegette.1 X. Incének nem volt szüksége e téren a magyar főpap ta-
lálékonyságára. Már korábban tervbe vette egy chierico di Camera
előléptetését. Az eseményre 1645. március 4-én Benedetto Odes -
calchi személyében került sor.2

Sem X. Ince, sem a magyar főpap nem sejthette, hogy ezzel a si -
mó niának ugyan nem tekinthető, ám mégiscsak financiális elő-
nyök kel járó kinevezéssel nemcsak a 17. század egyetlen kanoni-
zált, leendő egyházfőjét emelte a Senatus Divinus tagjai közé. Az
1676-ban az őt bíborossá kreáló Pamphili-pápára emlékezve XI.
Ince néven Szent Péter trónjára lépő Odescalchi a magyar történeti
emlékezetben is az államalapító Szent István királynak (1000–1038)
a hagyomány szerint koronát küldő II. Szilveszter pápa (999–1003)
mellett a legelőkelőbb helyet foglalja el.

A bankárcsaládból származó pápa tizenhárom évig tartó ponti fi -
ká tusának nem lebecsülendő eredménye az Egyházi Állam igazga-
tásának, pénzügyeinek rendbetétele, illetve a pápai temporális és
spirituális szuverenitás védelmezése az erősödő uralkodói abszolu-
tizmussal szemben. Legtöbbet azonban Közép-Európa, és ezen belül
is Magyarország köszönhet neki. A döntő részben általa összeková-
csolt és finanszírozott két Szent Liga hadisikereinek köszönhetően
Lengyelország és a Habsburg-örökös tartományok egyszer s min-
denkorra megszabadultak az oszmán fenyegetéstől. A Ma gyar Ki-
rályság pedig visszanyerte 1526-óta török uralom alá került részeit,
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államterületének több mint harmadát. A 17/18. század fordulóján a
nyugati latin kereszténységnek és kultúrának a gótika és a rene-
szánsz köveivel kijelölt határai ismét ugyanott húzódtak a kontinens
keleti, déli részein, mint két évszázaddal korábban.3

Ha Buda és egész Magyarország felszabadítása mellett XI. Ince
további nagy álmai: az oszmánok kiűzése Konstantinápolyból, a
Szentföldről, illetve a keleti latin császárság kora újkori újraalapí-
tása4 nem is sikerültek, a Szentszék európai nagyhatalmi szerepé-
nek helyreállása vitathatatlan. A harmincéves háború folyamán el-
szenvedett pápai hatalomvesztés, a politikai periféria szorulás után
erre az oszmán fenyegetés kiújulása következtében átmeneti jel-
leggel, a régi keresztes háborús idea összefüggésében, mondhatni
ennek középkori beidegződései következtében kerülhetett sor.

�

XI. Ince nagyhatalmi politizálásának számos szintje, összetevője és
tényezője figyelhető meg. Első helyen azért említendők a bécsi, il-
letve varsói udvaroknak juttatott irdatlan mennyiségű pénzsegélyek
(több mint két millió scudo di moneta),5 mert ezek az incei államház-
tartási reformok négyévi teljes megtakarítását felemésztették. Az
Egyházi Állam erőn felül teljesített. Továbbá sikerült szinte közép-
kori módra egy általános financiális összefogást is megvalósítani a
dél-itáliai, spanyol, birodalmi és örökös tartományokbeli egyházi ja-
vadalmak, javak bevonásával.

A mérhetetlen hadisegélyek mellett a Habsburg–francia pacifiká -
ció ban játszott közvetítő szerepet kell említeni a Rajna-menti hábo-
rúskodást átmenetileg lezáró nymwegeni tárgyalásokon és utána
is. A császári, birodalmi haderőt csakis így lehetett keletre össz-
pontosítani. A részletek, adatok viszonylag jól ismertek. Ugyanez
mondható el a Habsburg–lengyel közeledés megvalósításáról is.
Bécsben ugyanis finoman szólva erős ellenérzésekkel fogadták
Sobieski (III.) János 1674. évi megválasztását lengyel királlyá. El-
vonása a francia orientációtól, illetve az 1676. évi zurawnói béke
megkötése után Lengyelország oszmánellenes politikára hangolása
a pápai diplomácia mesterműve volt.6

A pápai nagyhatalmi politizálás szorosan idekapcsolódó szintje a
bécsi udvar belső erőviszonyainak befolyásolása, megváltoztatása
volt. A pápai diplomácia sikerrel vert éket Lipót és a nyugati háború
folytatását preferáló Titkos Tanács közé. A császár gyóntatóinak ál-
láspontjával ellentétben a XI. Ince államtitkára, Alderano Cybo bíbo-
ros jegyzékben fejtette ki, miszerint az uralkodók „mivel Isten nékik
és nem minisztereik részére biztosította különös támogatását, ugyan
kötelesek az utóbbiak tanácsát meghallgatni és közreműködésüket
igénybe venni, de határozniuk úgy kell, ahogy maguk legjobbnak íté-
lik”. A pápai potestas indirecta e finom megnyilvánulását az alkalmat-
lan császári miniszterek eltávolíttatása egészítette ki. Ludwig von
Zinzendorf udvari kamarai elnök 1679. évi bukásában, vagy Siegfried

3További irodalommal
lásd Tusor Péter:

A barokk pápaság,
1600–1700. Gondolat,

Budapest, 2004,
105–111. és 67–74.

4XIV. Lajos mérhetetlen
ambícióit próbálta ezzel

kielégíteni a pápa.

A nagyhatalmi politizálás
összetevői

5Wolfgang Reinhard:
Finanza pontificia,

sistema beneficiale e
finanza statale nell’età

confessionale. In: Fisco,
religione. Stato nell’età

confessionale. Il Mulino,
Bologna, 1989, 459–504,

itt: 491. Ez csupán
a Camera Apostolica

közvetlen kifizetéseinek
összege.

6Antonio Menniti Ippolito:
Innocenzo XI. In:

Enciclopedia dei Papi, III.
Istituto della Enciclopedia

Italiana, Roma, 2000,
368–389.

581

Eleje:Layout 1  2012.07.13.  12:58  Page 581



Breuner, a császári hadak ellátásért felelős commissario generale 1683-
es, illetve Hermann von Baden, a Haditanács elnöke 1687-es — az
újabb segély feltételéül szabott — leváltásában a szentszéki diplomá-
cia, személy szerint Francesco Buonvisi bécsi nuncius komoly szere-
pet játszott. Amikor pedig a szükséges személyi változásokat nem si-
került elérni, strukturális változtatásokat javasoltak Rómából. Banki
és jórészt a császári főminiszterek számára busás hasznot hozó uzso-
rakölcsönök felvétele helyett az Egyházi Államban elterjedt kezdet-
leges államkötvények, a monték bevezetését szorgalmazták. Ám
mindhiába, az itáliai pénzügyi kultúra extrapolálásának nem voltak
meg a szükséges feltételei Közép-Európában, a politikai akarat pedig
kiváltképpen hiányzott.7 A segélyek felhasználásának gyakori és szi-
gorú ellenőrzése, a hadikórházak szervezése, a bekapcsolódás a törö-
kökkel folyó alkalmi tárgyalásokba, illetve a tervezett, vagy folya-
matban lévő hadműveletek észrevételezése már-már a tizenöt éves
háborúban (Lunga Guerra Turca) még világosan megfigyelhető pápai
nagyhatalmi szerepet, VIII. Kelemen pontifikátusának éveit (1593–
1605) idézi elénk. Még akkor is, ha ezúttal pápai expedíciós csapatok
már nem harcoltak a törökök ellen, mint egy évszázaddal korábban
Giovanni Francesco Aldobrandini vezérletével három hadjáratban is.

�

Amikor XI. Ince pápa politikai szerepvállalásáról beszélünk, nyil-
vánvalóan sosem pusztán az egyházfő személyes és közvetlen meg-
nyilvánulásait értjük ezalatt, hanem közvetlen munkatársaiét is,
Cybo bíboros államtitkár mellett a mi esetünkben kiváltképpen a
már említett Francesco Buonvisi bécsi nunciusét. Szerepük az imént
röviden érintett területeken is meghatározó. Ugyanez mondható el
a pápai politizálásnak fontos, ám a nemzetközi kutatás számára
nem nagyon ismert szintjére, ami a korabeli magyarországi belü-
gyekbe történő aktív beavatkozást jelentett, és amelynek jelentő-
sége szintén nem elhanyagolható, sőt.

A felszabadítani szándékozott Magyarország katolikus és pro-
testáns elitje ugyanis lassan már jó egy évtizede — a Wesselényi-féle
összeesküvéstől, még inkább annak bukásától kezdve — az ország
függetlenségét egyre jobban veszélyeztető Habsburgokban szinte
veszedelmesebb ellenséget látott, mint az oszmánokban. A rendi al-
kotmány felfüggesztése, a katonai beszállásolások, az adók miatt
elégedetlen magyarok közül a már nyíltan lázadó „bujdosók” és a
mögöttük álló protestáns magyar államalakulat, Erdély a törököket
kifejezetten Habsburg-ellenes támadásra ösztönözték.

A pápai diplomácia közvetlenül XI. Ince trónra lépte után, már
1677 elején közvetíteni igyekezett a „rebellisek”, illetve a magyar-
országi rendek és az udvar között. A feladat rendkívül nehéznek
bizonyult, hiszen a rendek igényei nemcsak közjogi, politikai jelle-
gűek voltak, hanem protestáns részről konfesszionális követelé-
sekkel is párosultak. Vallásszabadságot hangoztattak, és a katonai
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erővel elfoglalt templomok visszaadását követelték. Ez a körül-
mény meglehetősen lehatárolta a pápai diplomácia mozgásterét.
Róma mindenképpen meg kívánta akadályozni a magyarok török
szövetségét. Ugyanakkor teljes körű, aktív közvetítést a vallási kér-
dés kiemelt szerepe miatt nem tudott végezni. Buonvisi nuncius
ezért elsődlegesen a „rebellisek” francia és lengyel támogatását
igyekezett megvonni, és a bécsi udvart győzködte, hogy feltétlenül
„nyugtassák meg Magyarországot”.

E cél érdekében a nunciusnak Szelepchény György esztergomi
érsek (1666–1685) közreműködésével sikerült rávenni a katolikus
főrendeket, hogy tárgyalások céljából megjelenjenek Pozsonyban
1678. május elején. Az ellentétek mélységét mutatja, hogy a magyar
arisztokraták még a XI. Ince képviselőjének fellépésére is alig-alig
akartak szóba állni az udvari politika kulcsfigurájával, Johann Paul
Hocher kancellárral. A tárgyalások a Habsburg-abszolutizmus ellen
lázadók élére álló ambiciózus Thököly Imre meginduló hadjárata
miatt nem vezettek sikerre.

A problémákat rendező rendi országgyűlés két évtizednyi szünet
után 1681-ben ült össze Sopronban. A magyar történelemben nem
volt (és később sem lesz) olyan diéta, amelyen a Szentszék ennyire te-
vőleges szerepet tudott volna játszani. Buonvisi nuncius közremű-
ködött Kollonich Lipót bécsújhelyi püspök lemondatásában a Ma-
gyar Kamara éléről. Tisztsége a magyar rendek egyik fő sérelme volt,
hiszen a kamarai elnöknek tagjaik közül kellett kikerülni. Fellépett a
fegyveres lázadóknak adandó amnesztia mellett is, s hogy elkobzott
birtokaikat a kincstár juttassa vissza nekik, illetve örököseiknek.

A pápa diplomácia messzemenően támogatta a Habsburg-ab-
szolutisztikus igényekkel szemben az ország autonóm alkotmá-
nyának helyreállítását, és ennek megfelelően a belső függetlensé-
get megtestesítő nádor, az egyébként buzgó katolikus Esterházy Pál
megválasztása mellett tette le a voksát (1681–1713). Erőteljes nyo-
másgyakorlással sikerült rávenni Szelepchény érseket arra, hogy
váljon meg a — nádori szerepet a bécsi udvar részéről pótló — ki-
rályi helytartóságától. Buonvisi nunciust cseppet sem hatotta meg
az érsek érvelése, hogy közhatalmi pozíciójában mennyit használ-
hatna még a katolikus vallásnak.

A pápai diplomácia dilemmája a soproni országgyűlésen is vilá-
gosan kitapintható: Magyarország pacifikálása csak vallási enged-
mények útján valósítható meg. Ez a pacifikálás pedig az oszmán -
ellenes fellépés szempontjából kulcsfontosságú volt. Egy jórészt
ellenséges országban, amely a felszabadításban meghatározóan a
Habs burg-abszolutizmus terjeszkedését látta, és már-már inkább
a vallásilag toleránsabb törökök szövetsége felé húzott, számos koc-
kázattal kellett számolni a reménybeli hadműveletek során. A nun-
cius, a pápai Államtitkárság és maga XI. Ince is kitapintható aggo-
dalommal, sőt ellenszenvvel tekintett a magyarországi protestánsok
(evangélikusok és reformátusok) követeléseire. Ugyanakkor a kon -
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fesszi onális érdekeket egyértelműen alárendelték a politikai célok-
nak. Buonvisi, aki kúriabeli feletteseinél valamivel talán rugalma-
sabb felfogást képviselt, nemcsak tartózkodott az ellenakcióktól a
valláskérdés tárgyalása során, hanem a magyar hierarchiát is ebbe
az irányba hangolta. Csak megegyezés megszületése után, 1681.
december 27-én tiltakozott formálisan a vallási engedmények ellen
(lényegük, hogy a protestánsok a teljes tiltás évei után a vármegyék
többségében felekezetenként két-két kijelölt helyen nyilvánosan
gyakorolhatták vallásukat; hasonló megoldással a nantes-i edik-
tumban találkozhatunk).

Az alkalmazott eljárás szemmel láthatóan ugyanaz, mint amit
Róma a nymwegeni tárgyalások során alkalmazott. Tudjuk jól,
hogy ez volt az első alkalom, amikor a pápai diplomácia hivatalos
érintkezésbe került protestáns állam képviselőivel. Buonvisi sze-
replése a soproni országgyűlésen ezt a korábban elképzelhetetlen
attitűdöt folytatja, árnyalja. Az 1647-es pozsonyi országgyűlésen
Camillo Melzi nuncius még élesen protestált az akkor engedmé-
nyek ellen, amelyek az elöljáróban említett Rákóczi György-féle tá-
ma dást lezáró, 1645-ös linzi békén alapultak. Ez a tiltakozás köz-
vetlen előképe lett a vesztfáliai béke elleni, nem túl szerencsés
protestációnak (tudjuk, hogy szövegét fel is használták a Zelo Do mus
Dei bréve megfogalmazásánál).8 1681-ben éppen fordított a helyzet:
a magyar vallási engedményekkel szembeni pápai óvás a nemzet-
közi előzmény magyarországi alkalmazása volt.

Az 1681. évi soproni országgyűlés határozatainak köszönhetően
sikerült konszolidálni a magyar rendek és a Habsburg-dinasztia vi-
szonyát. Az 1682 nyarán újra támadó Thököly — hadisikerei ellenére
— már jóval kevesebb társadalmi támogatást kapott, mint korábban.
A korabeli szokás szerint a támadással egyidejűleg meginduló egyez-
 kedés kapcsán XI. Ince államtitkársága kifejezetten azt az utasítást
adta a bécsi nunciusnak, hogy a vallási követelések miatt teljesen hú-
zódjon háttérbe, onnan támogassa a békekötést, hangolja erre a csá-
szárt, és majd a megfelelő idejű és mértékű óvással biztosítsa a ka-
tolikus jogfenntartást. A pápai külpolitika leginkább a téren aktiválta
magát, hogy megakadályozza a francia hadisegély eljuttatását Len -
gyel országon keresztül az időközben Felső-Magyarország fejedel-
mévé kikiáltott Thököly Imre csapatainak.

A már elért eredmények, illetve az 1683-ban megkötött első, majd
a következő évi második Szent Liga más szintre helyezte a szent-
széki diplomácia magyarországi aktivitását. Az eddig kifejtett me -
diációs szerep a Habsburgok, a rendek és a felkelők között háttérbe
szorult, sőt a hadműveletek megindulásával, a keresztény seregek
sorozatos győzelmével okafogyottá vált. A római udvar mind hatá-
rozottabban kitért Thököly egyre kétségbeesettebb megkeresései
elől, hogy támogassa megegyezési próbálkozásait.9 Ehelyett a csá-
szári oldalra állt korábbi követői felé gyakorolt gesztusok lettek jel-
lemzőek.10 Buonvisi nuncius ugyanakkor teret adott Apafi Mihály

13Tusor Péter:
Purpura Pannonica.

Az esztergomi bíborosi
szék kialakulásának előz-
ményei a 17. században.

PPKE Egyháztörténeti
Kutatócsoport, Budapest
– Róma, 2005, 161–196.

14Archivio Segreto
Vaticano, Segreteria di

Stato, Principi, vol. 111,
fol. 350rv és 355rv.

15Zágráb, 1686. január
31-én. ASV Segr. Stato,

Principi, vol. 115, fol.
46r–47v. Alderano Cybo

államtitkárhoz: uo.,
fol. 48rv és 50rv.

16Levele XI. Incéhez,
Bécs, 1685. július 9. ASV
Segr. Stato, Principi, vol.
114, fol. 290rv és 293rv.

17Levelei XI. Ince pápához,
Kismarton, 1685. május 6.
ASV Segr. Stato, Principi,

vol. 114, fol. 202r–203v;
illetve Cybo bíboros állam-

titkárhoz, Lakompak,
1686. január 29. Uo., vol.

115, fol. 38r–39v.

18Levele a pápához,
Bécs, 1686. október 30.

ASV Segr. Stato, Principi,
vol. 115, fol.

490rv és 493rv.

19Az LX. tc-ben: „Még
most is hálás emlékezet-

tel tisztelvén a karok és
rendek a néhai szentséges

atyának XI. Incze pápá-
nak, és az ő neposa, Livio
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erdélyi fejedelem feléje irányuló megkeresésének Buda felszabadí-
tása után, hogy pártfogolja követeit, ügyeit a bécsi udvarban.11

Az aktív politikai mediáció visszaszorulása, a hadieseményekre
és a segélypolitikára történő összpontosítás nem jelenti azt, hogy
az 1683–1689 közötti időszakban a Szentszék részéről ne születtek
volna Magyarországot közvetlenül érintő nagyszabású koncepciók.
Közülük most talán a legérdekesebbet emeljük ki. A XI. Ince által
személyesen támogatott 1685 őszi elképzelést azonban egyik érde-
kelt fél sem tartotta elfogadhatónak. A római tervek szerint nem-
csak a francia–Habsburg békét, hanem török-ellenes szövetséget is
létre lehetett volna hozni, ha a császár és Lotharingiai Károly le-
mondott volna Lotharingiáról XIV. Lajos javára, cserében pedig
Lotharingiai Károly a maga és örökösei számára megkapta volna
az erdélyi fejedelemséget.12

�

XI. Ince magyarországi politikája, illetve érintkezései Magyaror szág -
gal nemcsak a bécsi udvaron, illetve a bécsi nunciatúrán keresztül ér-
vényesültek. Az esztergomi érsek, Szelepchény György már a pápai
pontifikátusának kezdetétől rendszeres és kimerítő információkat
küldött az egyházfőnek és államtitkárának a magyarországi belpo-
litikai helyzetről, a lázadók tevékenységéről, valamint a törökök vár-
ható terveiről. Hírszolgálatát a pápai udvarban komolyan vették,
értékelték, sőt rendszerint érdemi válaszban is részesítették Magyar -
or szág ambiciózus prímását. A Lipót császár által a pápának nomi -
nált főpap bíborát egyedül a koronabíborosi kinevezésekkel kap-
csolatos, leginkább a túlzó francia követelésekben gyökerező viták
kiújulása miatti késedelem akadályozta meg. A nem olasz kardiná-
lisok 1686. szeptember 2-ai, éppen Buda visszafoglalásának napjára
eső kinevezését Szelepchény már nem érte meg.13

A felszabadító háborúk folyamán magyar részről több ízben köz-
vetlenül folyamodtak segítségért Ince pápához. Így Erdődy Miklós
horvát bán, Borkovich Márton zágrábi püspök és Horvátország
rendjei 1683-ban14 és 1686-ban15 hadisegélyt kértek. Barkóczy László
generális 1685-ben maga és családja számára szeretett volna támo-
gatást, miután Thököly hívei mindenét elpusztították.16

Az ország nádora nem kérés, hanem köszönetmondás végett for-
dult az egyházfőhöz. 1685-ben a budai pasa magyar katonák által
zsákmányolt zászlaját indította útnak a pápához.17 Esterházy Pál
1686. október 30-án unokaöccsét, a pálos szerzetes Nádasdy Lászlót
küldte az egyházfőhöz Rómába, hogy a saját és az ország nevében
megköszönje az ősi királyi székhely, Buda felszabadítását (és hogy
szót emeljen Thököly érdekében is).18

XI. Ince pápa kultusza a magyarság részéről már életében elkez-
dődött. Folyományaként 1751-ben, amikor a magyar országgyűlés
indigenátust adományozott a kései leszármazott Livio Odescalchinak,
törvényben örökítették meg a pápa érdemeit,19 akinek emlékét

Odescalchi hercegnek,
több más ízben is ugyan,
de főképpen Bécsnek az

1683-ik esztendőben
történt megszállása

alkalmával, a keresztény-
ség ügyének oltalmára és

védelmére és esküdt
ellenségének nyakunkról
való lerázására fordított s
kiváló, előrelátó gondos-

kodással fölajánlott 
segítségét, és a háború
viselésére szolgáltatott

eszközeit, s ebből
folyólag magának és

utódainak szerzett nem
közönséges érdemeit;

valamint a mostani
főméltóságú másik Livio

Odescalchi hercegnek
saját érdemeit is méltó

megfontolás alá vévén:
úgy a most nevezett her-

ceget… Magyarország és
a hozzá kapcsolt részek

valóságos és kétségtelen
honfiai sorába… fölvették

és becikkelyezésüket
elrendelték.”

20Vö. Péter Tusor:
Riforma, Liturgia,

Canonizzazione nell’età
della confessionalizzazione

(La Congregazione dei
Riti e il Cattolicesimo in
Ungheria 1588–1689).

Dall’Archivio Segreto
Vaticano. Miscellanea di
testi, saggi e inventari II,

Città del Vaticano,
2007, 463–485.

21Fraknói Vilmos:
A magyar királyi kegyúri

jog Szent Istvántól Mária
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1936-tól monumentális szobor is hirdeti a budai várban. Pontosan
azon a helyen áll, ahol az utolsó budai pasa elesett.

Befejezésül említsük még meg, hogy Ince pápa pontifikátusa nem-
csak politikailag volt megkülönböztetetten hasznos Magyarország
számára, hanem egyházi téren is. Ő tett eleget annak a már az 1620-
as években Pázmány és katolikus főurak által megfogalmazott kérés-
nek, hogy az államalapító Szent István király ünnepének megülése
az egész katolicizmus számára kötelező legyen: Benedetto Odescalchi
a szent király nevét Buda visszavívásának emléknapjára, szeptember
2-ra vette fel a római kalendáriumba.20 Pápaságának évei gyakorla -
tilag mentesek voltak a magyar királyok főkegyúri joga körüli vi-
 táktól. A Kúria érdemben nem bolygatta a magyar államegyházi sa-
 játosságokat. Sőt másfél évszázad után még a magyar király által
kinevezett erdélyi püspök pápai megerősítésére is sor került.21 Vi-
szonzásul a magyar hierarchia végképp feledve korábbi episzkopa -
lista hajlamait, elsőként ítélte el az 1682-es gallikán tételeket, és tett
hitet a pápai primátus, Róma iránti elkötelezettsége mellett.22 A ta-
valy négyszáz éve született szentéletű pápa ünnepét minden évben
augusztus 13-án üli meg a világegyház.

Teréziáig. Magyar
Tudományos Akadémia,

Budapest, 1895, 393–
404; Vanyó Tihamér:

Bécsi nunciusok jelenté-
sei Magyarországról, i. m.

Vö. például ASV Segr.
Stato, Cardinali, vol. 52,

fol. 214r–215v is.

22Gabriel Adriányi: Die
angebliche ungarische

Nationalsynode von
1682. Annuarium

Historiae Conciliorum,
1995–1996/2. 841–851.
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