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E tanulmánykötet a 2015. április 14-én, valamint június 12-én Budapesten, 
majd Rómában kettős évforduló alkalmából megrendezett konferenciák 
(„Fejezetek Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolataiból”; 
„Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria”) anyagát tartalmazza. 
A gyűjtemény azonban mégsem egy „egyszerű” konferenciakötet, hiszen a 
benne közölt tanulmányok anyaga bővebb a konferenciák anyagához ké-
pest, válogatott források is kiadásra kerültek, valamint a szerkesztés is 
maximálisan igyekezett tudományos igénnyel egy vezérfonalra felfűzni a 
tanulmányokat, ez a vezérfonal pedig a két világháború közötti időszak. A 
kötet létrejöttének apropója az első budapesti nunciatúra létrejöttének 95. 
évfordulója. A könyv három nagyobb részre tagolódik, az első részben a 
szokásos protokolláris és köszöntő beszédek, valamint az évfordulókhoz 
kapcsolódó visszaemlékezések, gondolatok kaptak helyet. A kötet gerincét 
a második és egyben névadó rész adja, a harmadik egység pedig az 1990. 
évi diplomáciai kapcsolatok helyreállításától napjainkig vizsgálja az ese-
ményeket. 

Az immár tíz év elteltével a XI. Pius pápaságára (1922–1939) vonatko-
zó levéltári anyagok kutatók előtti megnyitásával a korszakkal foglalkozók  
összegezhetik tapasztalataikat, és megkísérelhetik rendszerezni azt a mód-
szertant, amit a korszakra vonatkozó források feltárásához, kutatásához és 
publikálásához alakítottak ki. A kötetben szereplő tanulmányok ebből a 
szempontból is érdekesek, hiszen legtöbbjük végén forráspublikáció is 
szerepel. Ezen a területen a modern kor forrásainak kiadása még messze 
nem olyan egységes szempontok szerint történik, mint például a középkor 
esetében. Jelen kötet szerzői és szerkesztői nem törekedtek, s nem is töre-
kedhettek egy egységes, a korszakot átívelő módszertan kidolgozására. A 
kötet ezen része kiváltképp abból a szempontból értékes, hogy felhívja a 
figyelmet az eltérő módszertanokra, bemutatja őket, ezzel megteremtve az 
alapot egy hosszú és fáradtságos munkához, mely majd elvezethet ahhoz a 
homogenitáshoz és kiforrottsághoz, amit például a középkor kutatói élvez-
nek ezen a téren. 

Tartalmát tekintve a kötet többé-kevésbé rálátást biztosít a korszakra, 
és a tanulmányok lefedik azokat a legfontosabb területeket, melyeknek 
ismerete a további vizsgálatok elvégzéséhez szükséges. Az első egység – 
Kereszténység, Állam, Diplomácia – már említett protokolláris írásaiból a 
történeti érdeklődésre leginkább SEMJÉN ZSOLT Kétoldalú megállapodása-
ink és a Szentszéki–Magyar Vegyesbizottság szerepe c. írása tart számot, 
aki Magyarország jelenkori történetéből ismertet egy rövid fejezetet a 
szentszéki-magyar vegyes bizottság tárgyalásán keresztül. Ismerteti a vati-
káni szerződés rövid keletkezéstörténetét, majd a szerződés alapján létre-
jött vegyes bizottság történetét és szerepét négy ülésszakán keresztül. 

Mint már említettük, a kötet gerincét a második rész – A Szentszék és 
Magyarország diplomáciai kapcsolatai (1920–1945) – képezi. JOHAN ICKX 
A Pápai Államtitkárság Második Szekciójának Történeti Levéltárában 
őrzött dokumentumok jelentősége a magyar egyháztörténetírás számára 
c. írásában alapos áttekintést nyújt a levéltár vonatkozó dokumentumainak 
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ismertetésével. Ilyenek például a monarchia bukását követő diplomáciai 
kiadványok, a Szentszék egyes országokkal kötött konkordátumai, a rend-
kívüli egyházi ügyek kongregációjának vonatkozó iratgyűjtéséből származó 
dokumentumok rövid ismertetése, valamint az ezen irattípusokra, doku-
mentumokra reflektáló gyűjtemények, a kutatás alapjait képező monográ-
fiák. A szerző tanulmánya végén részletesen ismerteti az Államközi Kap-
csolatok Szekciója Történeti Levéltárát. 

TÓTH TAMÁS a Szentszék és Magyarország kapcsolatát követi végig az 
első világháborút követő időben. A szerző bemutatja, hogy a Szentszék 
hogyan szerzett értesülést a magyarországi helyzetről, és hogy mindez 
milyen egyházpolitikai veszélyeket teremtett. Végigvezeti az olvasót a nun-
cius egyre komorodó jelentésein, amelyek a tanácsköztársaság alatti „egy-
házüldözésről” és a papság egyre reménytelenebb helyzetéről adnak szá-
mot. 

ÉRSZEGI MÁRK AURÉL szinte ugyanott veszi fel a fonalat, ahol Tóth Ta-
más „letette”. Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatfelvéte-
le 1920-ban c. dolgozatában részletesen elemzi a Károlyi-kormány diplo-
máciai törekvéseit a Szentszék felé, valamint a budapesti nunciatúra 
felállításának lehetőségét és a kérdést körbejáró tárgyalásokat. A szerző 
bemutatja a bécsi nunciatúra Budapestre helyezésének tervét és ennek 
kivitelezhetetlenségét, végül Lorenzo Schioppa nuncius kinevezését, Ma-
gyarországra érkezését és fogadtatását részletezi, s ezzel átadja a szót a 
következő szerzőnek. 

TÓTH KRISZTINA írásában magának Schioppának az utasítását vizsgálja 
meg. Tóth rövid áttekintést ad a kor követutasításait illetően, valamint 
részletesen tárgyalja Schioppa utasítását a szelt egyházmegyék helyzetét 
illetően. A szerző kiemeli a követutasításban is hangsúlyosan szereplő Haj-
dúdorogi Egyházmegye helyzetét és röviden elemzi állapotát, valamint az 
instrukció további két hangsúlyos pontját: az egyházi javak kezelését és 
betöltését. 

FEJÉRDY ANDRÁS tanulmányában (A Szentszék és a püspöki hűségeskü 
új szövegének megállapítása 1924-ben) az  állam és egyház kapcsolatának 
egy újabb rendkívül fontos területét vette elemzés alá. Várady Lipót Árpád 
halálával először került a figyelem középpontjába a megüresedett püspöki 
székek betöltésének kérdése. Fejérdy azt a vitát mutatja be, mely az államfő 
előtt leteendő hűségeskü körül csúcsosodott ki, és amelyből a Szentszék 
került ki sikeresen. 

CSÍKY BALÁZS Serédi Jusztinián javaslata a magyar püspökök jelölé-
sének új eljárására 1937-ben c. írásában egy eddig sem ismeretlen témát 
boncolgat tovább – azonban a 2006-tól elérhető új lehetőségek tükrében 
vizsgálja Serédi javaslatát, valamint a püspöki jelölések problémáját, így 
számos új adattal, továbbá teljesen új megvilágítással szolgál a kérdéskört 
illetően. Továbbá egy táblázat segítségével részletesen adatolja a Serédi 
működése alatt bekövetkezett püspöki kinevezéseket is. 

VÉGSHEŐ TAMÁS az Apostoli Szentszék és a magyar görögkatolikusok 
két világháború közötti kapcsolatait vette elemzés alá. Végigkíséri a magyar 
nyelv liturgikus bevezetésének nehézségeit, és az ebből a törekvésből faka-
dó konfliktusokat egészen a kezdetektől a problémát megoldani szándéko-
zó ógörög nyelv bevezetéséig. Majd elemzi a trianoni békediktátumból 
fakadó egyházpolitikai helyzetet, hiszen az új határok meghúzásánál sok 
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egyházközséget szakítottak el eredeti püspöki székhelyétől. A szerző meg-
vizsgálja a helyzetre megoldásként szánt Exarchátus történetét, valamint 
az utódlási problémát, amit Miklósy István halála teremtett. 

MOLNÁR ANTAL a magyar jezsuitákkal és egy törökországi tudományos 
intézet alapításának tervezetével foglalkozik 1930 és 1934 között. Molnár 
végigveszi a török jezsuita missziókat a 20. századtól és ezen belül a ma-
gyar jezsuita missziót is tárgyalja. Rávilágít az ez időben Törökországban 
dolgozó magyarok lelkigondozásának a problémájára, valamint a turáni 
gondolatkör által (is) életre hívott tudományos intézet alapításának a ter-
vére, mely elősegíthetné a török entellektüelek affinitását a kereszténység 
irányában. Tanulmánya végén részletesen elemzi a magyar rendtartomány 
törekvéseit egy jezsuita vezetésű kulturális misszió irányába. 

SOMORJAI ÁDÁM Cesare Orsenigo és Angelo Rotta apostoli nunciusok 
szerepét vizsgálja a magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációjában 
1927 és 1935 között. Áttekinti a magyarországi apostoli vizitációkat, majd 
az instrukciókat, végül pedig ismerteti a vizitációs jelentéseket. 

MATTEO LUIGI NAPOLITANO A budapesti apostoli nunciatúra a náciz-
mus és kommunizmus árnyékában c. tanulmányában rávilágít az ikonikus 
Angelo Rotta működésének alapvető vonásaira, elvitathatatlan érdemeire a 
háborús idők alatt, valamint arra, hogy a budapesti apostoli nunciatúra 
hogyan erősítette meg humanitárius és mentő tevékenységét a háború 
alatt, s azt a keserű végjátékot, amelyet „egy hallatlan és ugyanakkor el-
mondhatatlan korban” kellett lejátszani. 

A kötet utolsó részegysége (Diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, 
1990–2015) értelemszerűen a jelenkori történéseket hivatott áttekinteni. 
TÓTH TAMÁS az 1990-es diplomáciai kapcsolatfelvételt középpontba állító 
írásában elemzi az egyház helyzetét és a szentszéki diplomáciai kapcsolatok 
lehetőségét a vadkommunizmustól egészen a Kádár-rendszerig, ezzel ívet 
húz az 1990-ben II. János Pál és Horn Gyula találkozójáig. Majd részlete-
sen leírja az eseményeket egészen Angelo Acerbi kinevezéséig. ERDŐDY 

GÁBOR a rendszerváltozáskor végbement egyházpolitikai változásokat te-
kinti át. Ezzel betekintést nyerünk az egyházi törekvések mellett a „világi” 
törekvésekbe is. A kötetet HEGYI LÁSZLÓ A Szentszék és Magyarország 
között köttetett szerződés és annak módosítása. Az Egyház és az állam 
közötti együttműködés kerete az újjászervezett Magyarországon c. írása 
zárja. Hegyi egy rövid áttekintés után – mely a kommunizmus egyházpoli-
tikájának következményeit vizsgálja – a rendszerváltás utáni kormányok 
egyházpolitikáját mutatja be, egészen a napjainkban is aktuális rendelkezé-
sekig. 

A kötetről elmondható, hogy teljesen mentes a színvonal hullámzásá-
tól – ami a sokszerzős műveknél gyakori jelenség – vagy a téma oly frag-
mentáltságától, hogy a kötet „egészében” nem nyújt – nem nyújthat – egy 
teljes és egész képet. Ebben az esetben a tudatos és sikeres szerkesztés, a 
következetes vezérfonal oly biztos kézzel „fűzte egybe” a tanulmányokat, 
hogy a kötet elolvasása után az érdeklődőben teljes magabiztossággal ki-
alakulhat egy teljes és hiteles kép Magyarország és a Szentszék diplomáciai 
kapcsolatairól. A forráskiadások nem csak egy konszenzus kialakulásához 
nyithatnak utat a modernkori források kiadását illetően, hanem megismer-
tetik az érdeklődőket a legfontosabb irattípusokkal is. 

(ism.: Kisvarga Gábor) 


