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likus család jelenlétét a szentbeszédekre alaposan felkészülő Mindszenty 
számon tartotta. 1967-ben Rogers, a felesége és két gyermekük rövid láto-
gatást tett Budapesten, amikor is Mindszentyt is felkeresték. A menedék 
első éveiben Rogers és Toplosky egyaránt kiemelkedő szerepet játszott a 
bíboros mindennapi életében.) 

A kötet minden naptári év miseszövegei előtt eredeti fotókat, össze-
sen hat darabot közöl. A 133. oldalon láthatjuk például a Washington Eve-
ning Star 1959. március 15-i számából a követségről készült külső felvételt, 
amelyen fehér téglalappal és nyíllal jelölték meg a Mindszenty által hasz-
nált lakrész ablakait. Az 1961-es év miseszövegei előtt maga a lakrészében 
miséző bíboros látható, háttérben az ablak leeresztett faredőnyével. (Isme-
retes, hogy ennek az volt az oka, hogy Mindszenty nem kívánt a Szabadság 
téri szovjet emlékmű látványában gyönyörködni.) Mivel a hat fotó az olva-
sók számára meglehetősen váratlanul bukkan fel, hasznosnak tartanám, ha 
készült volna egy Képjegyzék is. A Tartalomjegyzéket pedig inkább előre 
szerkesztettem volna, nem pedig a kötet zárásaként a Személynévmutató 
után.

A fentiek alapján bizakodva várjuk a sorozat következő két színvona-
las kötetét, amelyek a szentbeszédek hátralévő öt-öt évét fogják az olvasó-
közönség elé tárni. A közreadásukhoz Fejérdy András és kiváló csapata már 
rendelkezik a szükséges recepttel.

(ism.: Deák András Miklós)

“Negozio del S.R Card. Pasman”.
Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 
(With Unpublished Vatican Documents) (CVH II/7), 
written and edited by Rotraud Becker, Péter Tusor, Bu-
dapest–Rome 2019. pp. 482. + 3 suppl. (2x2 pictures, 4 
facsimilia)1*

2019 második felében jelent meg Rotraud Becker és Tusor Péter új köte-
te Pázmány Péter 1632-es római birodalmi követjárásáról. A szerzőpáros 
kötete a Collectanea Vaticana Hungariae II. sorozatának hetedik kiadvá-
nyaként azzal a céllal jelent meg, hogy a magyar és nemzetközi történet-
tudomány egy régi adósságát pótolja. A nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló munka a megismerés eddigi legszélesebb skáláját biztosítja a 
magyar kardinális római követútja kapcsán.

Korábbi történészgenerációk állhatatos munkájának eredménye-
képpen az 1632-es követjárás levéltári forrásainak javarésze már kiadásra 
került. A XIX. és XX. század során Mednyánszky Alajos, Fraknói Vilmos és 
1 * Készült a PPKE TDI Egyháztörténeti Műhelyében.



166 Egyháztörténeti Szemle XXI/4 (2020)

Hanuy Ferenc számos fontos és nem kevésbé érdekfeszítő forrást közöltek 
a témával kapcsolatban a Vatikáni Levéltárban végzett kutatásaik eredmé-
nyeként. Érdekesség, és kevésbé ismert tény, hogy Fraknói már pályája első 
szakaszában, a Magyar Sion hasábjain, annak szerkesztőjeként foglalkozott 
Pázmány római követségével.2 Emellett Pázmány bíboros követjárása felü-
letesen, de ismert volt a nemzetközi szakirodalomban is. August Leman, 
Ludwig von Pastor, Maria Antonietta Visceglia és mások munkájában is 
említésre került Pázmány római diplomáciai útja. A releváns forrásbázis 
teljeskörű feltárása és a bíboros római működésének részletes elemzése és 
értelmezése azonban mindeddig elmaradt. Ennek a megismerésnek a kere-
teit készítette részben elő Becker 2013-ban megjelent kötete, amely a bécsi 
nunciatúra és a pápai Államtitkárság korabeli levelezését tárta fel részlete-
sen.3 Az alábbiakban a kötet általános ismertetésén túl szeretnék néhány, a 
történetírás számára újdonságként értékelhető megállapítást kiemelni.

A kötet világosan és áttekinthetően három egymást követő és egymást 
szervesen kiegészítő részre tagolódik. Az első fejezetet Rotraud Becker 
jegyzi, aki tanulmányának az elején áttekinti a harmincas évek szövevényes 
politikai és diplomáciai viszonyrendszerét. Becker holisztikusan ad bete-
kintést a Szentszék és a bécsi udvar diplomáciai kapcsolatába, amelynek 
köszönhetően világos képet alkothat az olvasó a két fél érdekeinek mi-
benlétéről. E kép kialakításának alapjául a szerző számára főként a bécsi 
nunciatúra és pápai Államtitkárság említett levelezése szolgált.

Becker tanulmányát öt részre osztja, amelyek fokozatosan tárják fel 
először a császári udvar részéről a követség tervének a kidolgozását, majd 
a bíboros római tartózkodásának főbb cselekményét. Becker soraiból ki-
világlik, hogy a császári udvar részéről az esztergomi érsek Rómába kül-
dése logikus lépésnek tűnt, amitől sikert és eredményeket vártak az alább 
tárgyalt három témakörben. Becker ezeket a pontokat, és Pázmány ezirá-
nyú erőfeszítéseit is, a lehető legszélesebb forrásfelhasználással mutatja be. 
Esztergom érsekének tájékoztatnia kellett VIII. Orbán pápát a svéd táma-
dás miatt a birodalomban kialakult nehéz helyzetről, amelynek enyhítése 
érdekében pénzsegélyért folyamodott. Másodsorban a bécsi udvar köve-
tutasítása értelmében Pázmánynak állásfoglalást kellett volna kicsikarnia a 
római pápától, amelyben elítélné azokat a katolikus erőket – elsősorban a 
Francia Királyságot–, akik a protestáns svédeket támogatják a harmincéves 
háború ezen vérzivataros éveiben. Végezetül pedig Pázmánynak tájékoztat-
nia kellett VIII. Orbánt egy létrehozandó protestánsellenes katolikus liga 
tervéről, amelynek a pápát is meg kellett volna nyernie. Becker ezeket a 
témaköröket, és Pázmány érdekükben végzett erőfeszitéseit is, a lehető leg-
szélesebb forrásfelhasználással mutatja be.
2 Fraknói Vilmos, Pázmány Péter diplomátiai küldetése Rómába (1632), Magyar 

Sion 2 (1871), 721–736, 801–813, 881–895.
3 Rotraud Becker (Hg.): Nuntiatur des Ciriaco Rocci. Ausserordentliche Nuntiatur 

des Girolamo Grimaldi (1631–1633) (NBD IV/5), Berlin, 2013.
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Becker felvezetőjéből is jól látszódik, hogy Pázmány Péternek 
nem volt könnyű dolga, azonban ezt még inkább kidomborítja ak-
kor, amikor a pápai udvar attitűdjét vázolja fel. A Francesco Bar-
berini bíboros-nepos és Lorenzo Azzolini államtitkár által formált 
pápai politika számos ponton és módon igyekezett a követségbe ér-
kező Pázmány munkáját akadályozni. Ezek közül a legnagyobb dip-
lomáciai hullámokat vető császári legátusi kérdéskört részletesen 
tárgyalja a szerző. Rotraud Becker ugyanakkor a követút által keltett 
élénkülő római ellenérzéseknek is a mélyére ás. A szerző jól helyezi 
párhuzamba az esztergomi érsek Rómába érkezésével nagyjából egy 
időben zajló másik jelentős politikai eseményt, Gaspare Borgia bíbo-
ros éles konfliktusát a Barberini-házzal. Becker értelmezése szerint az 
esztergomi érsek megjelenését az Örök Városban a Habsburg-csá-
szár rendkívüli követeként a római Kúria egy Barberini-ellenes össze-
hangolt diplomáciai támadás részének vélte, amelynek két központi 
alakja éppen a spanyol Borgai és a magyar Pázmány volt. A francia- 
barát politikát folytató VIII. Orbán és udvara így mindent megtett, 
hogy a két említett bíborost diszkreditálják. Válaszul a VIII. Orbán 
pápa frankofil politikája nyomán elszigetelődő és politikailag ellehe-
tetlenülő Pázmány közreadta az „Intermittere non possum” kezdetű vé-
dekező iratát, amely már a kortársaknak is világosan láthatóvá tette az 
elmérgesedő viszonyt. Becker az átfogó eseménytörténet után kitekin-
tésként megállapítja, hogy a bécsi, valamint a madridi udvar és a Kúria 
közötti elhidegülő viszony ide, az 1632-es év követjárásaihoz vezethető 
vissza. Ennek nyomán a két Habsburg-udvar bizalma jelentősen csök-
kent a Szentszék irányába, továbbá Pázmány hazaérkezte után évtize-
deken át megfigyelhetővé vált a magyar katolikus egyház távolságtartó 
magatartása a római központtal szemben. Becker nem marad adós a ró-
mai Kúria reakcióival sem, véleménye szerint Pázmány és Borgia kardi-
nálisok viharos diplomáciai jelenlétének köszönhetően kezdték el VIII. 
Orbán és utódai szignifikáns mértékben csökkenteni a nem-olasz kardi-
nálisok (cardinali nazionali) számát.

A kötet második fejezetét Tusor Péter jegyzi, aki az utolsó, eleddig a 
kutatás által fel nem használt dokumentumegyüttest elemzi és adja köz-
re. Az említett forrás az esztergomi érsek és Lorenzo Azzolini között fo-
lyó római tárgyalások és a pápai audienciák jegyzőkönyvei, valamint az 
Államtitkárság vonatkozó munkadokumentumai. A kronologikus rend-
ben közölt, főként olasz, részben latin iratok megértését angol és magyar 
nyelvű kivonatok segítik. A források az olvasati nehézségek ellenére ki-
magasló paleográfiai igényeséggel kerültek átírásra. Az olasz nyelvű tár-
gyalások gyakran szó szerinti lejegyzése élő közelségbe hozza az olvasót 
ehhez a különös jelentőségű barokk disputához. A forráskiadásnak kö-
szönhetően betekintést nyerhetünk a római politikacsinálásba és benyo-
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mást szerezhetünk a római diplomácia legapróbb részleteiről. Láthatóvá 
válik az Államtanács (Congregazione dello Stato) és az Államtitkárság 
munkamegosztása, méghozzá az utóbbi szakmai előkészítő munkáján 
keresztül. Tusor Péter megállapítása szerint Azzolini jegyzetei háttér- 
anyagként is szolgáltak VIII. Orbán pápa számára a Pázmánnyal történő 
tárgyalások menetéről, az egyházfő főként ezekre támaszkodott a magyar 
bíborosnak adott nyilvános és magánaudienciákon. Tusor Péter e római 
forrásokat rendre összehasonlítja a Pázmány Bécsbe küldött, már korábban 
publikált jelentéseivel.

A részletes történeti és filológia elemzések során a szerző számos 
helyen pontosítja a magyar és nemzetközi szakirodalom eddigi állítása-
it. Az április elejétől május végéig tartó tárgyalássorozat főbb tanulságait 
nyolc pontban összegezi. Alább ezekből emelek ki három pontot. Az ötö-
dik pont értelmében a tárgyalások menetében és azok mögött felsejlik a 
pápai döntéshozatal napi rutinja és az Államtitkárság gépezetének mű-
ködése. Tusor Péter a hatodik pontban javaslatot tesz az 1632-es római 
diplomáciai eseménysorozat újraértelmezésére, abban a tekintetben, hogy 
az eddig „Borgia-krízisnek” nevezett konfliktust ezentúl érdemes lenne 
„Pázmány-Borgia-krízisnek” tekinteni. A kötet által felhasznált számos 
forrás támasztja alá, hogy a kortársak szemében a két kardinális 1632-es 
római működése hasonló súllyal és jelentőséggel estek latba. Így válik ér-
telmezhetővé és így kerül a helyére Pázmány diplomáciai szerepvállalása 
az Európai politikai porondon. Úgy hiszem, ez a pont önmagában is egy 
időtálló historiográfiai eredmény. Végezetül a nyolcadik pontot emelném 
ki, amelyben Tusor Péter Pázmány római küldetésének publicisztikai utó-
rezgéseire mutat rá. Feltárta a bíboros az esztergomi Prímási Levéltárban 
őrzött, saját maga által tisztázott, sajtó alá rendezett követi dokumentuma-
it, amelyeket helyenként kommentárral is ellátott. A nyomtatásra szánt ira-
tanyagot egyértelműen nyílt támadásnak szánta Pázmány a Barberini-ház 
politikája ellen. Ebben többek között feltárta a birodalom háborús helyze-
tét – amely helyzet miatt a római utat vállalta – és a Kúria által gerjesztett, 
őt ellehetetlenítő, legátusi címe körüli vita pontjait. A kézirat végül nem 
jelent meg nyomtatásban és a Prímási Levéltárba került.

Becker és Tusor fejezetei kiválóan kiegészítik egymást. Becker szövege 
egy jó, átfogó európai történeti keretet ad Tusor mikropolitikai elemzé-
sének a megértéséhez. A szerzők számos, régóta fennálló történeti kérdés 
végére tettek pontot. A munka mind a magyar, mind a nemzetközi ku-
tatói közösségnek kiváló támpontul fog szolgálni a harmincéves háború 
történetének a tanulmányozásában és értelmezésében. A kötet ugyanis a 
tanulmányokkal egyetemben kétnyelvű, angol és magyar. Ezt a döntést, a 
téma nemzetközi jellege miatt kifejezetten hasznosnak  és üdvözlendőnek 
tartom. A fordítást Gátas-Palotai Ágnes és Forgó András magas színvona-
lon, pontosan végezték el. A megbízható és jól használható névmutató Sági 
György munkáját dicséri.
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A kötet ezzel véleményem szerint elsőrangúan teljesíti a Collectanea 
Vaticana Hungariae sorozat által kitűzött célokat.

(ism.: Oláh P. Róbert)

Giampiero Brunelli: La santa impresa. 
Le crociate del papa in Ungheria (1595–1601), Roma, 
Salerno Editrice, 2018, 200. old.

Giampiero Brunelli könyve, bár sokat használt és elkoptatott kifejezést va-
gyok kénytelen használni, hézagpótló mű. A szerző ezzel a kismonográfi-
ával régi adósságot, pontosabban egy régi adósság egy részét törlesztette: a 
nemzetközi szakirodalom ugyanis a rendelkezésre álló kiadott és kiadatlan 
források ellenére nem sok figyelmet szentelt a Szentszék háborús erőfeszí-
téseinek a tizenöt éves háborúban. Az erről szóló feldolgozások több mint 
fél évszázada születtek meg. Ezért itt az ideje, hogy a rendelkezésre álló 
óriási mennyiségű forrásanyagot megszólaltassuk, hogy megszülethesse-
nek azok az alapvető monográfiák, amelyekre már évtizedek óta várunk. 
Ennek egyik fontos darabjának a tiszteletére készült ez a rövid ismertetés.

Ennek a hiánynak, mint ismeretes, történelmi okai vannak, a második 
világháború után nem volt népszerű az egyháztörténeti vonal, de más is, pl. 
egészen a 80-as évekig várni kellett a 3 kötetes erdélyi történeti monográfia 
megjelenésére. Ami a két háború közti kifejezetten jó olasz-magyar kul-
turális és tudományos kapcsolatokból maradt, főleg az italianisztika iro-
dalmi, irodalomtörténeti oldalára koncentrálódott, a történészek azonban, 
fogalmazzunk így, némák maradtak. Hogy a két nemzetnek mennyire nem 
találkozott az érdeklődése a tizenöt éves háborút illetően, arra két, szimbo-
likus jelentőségű példát hoznék fel. 

Az egyik a Jezsuita Okmánytár (Szeged, 1995), amely a Lukács László 
római magyar jezsuita történész munkásságának folytatásaként az 1601 és 
1606 közötti, tehát a tizenöt éves háború időszakából, a szegedi irodalom-
történészek jóvoltából született meg. A kétkötetes munka máig nem épült 
be szervesen a történeti irodalomba. 

A másik példám Filippo Brancucci Kanizsa 1601. évi ostromáról 
1980-ban kiadott forráskiadványának (L’assedio di Kanizsa) a sorsa. Gia-
como Serra apostoli hadbiztos jelentéseit kiadó munkája teljesen isme-
retlen maradt a magyar kutatók előtt, egyetlen példánya sem található az 
országban. De ami igazán meglepő és az imént mondottakat támasztja alá, 
hogy a szerzőnek ezt a munkáját nem találtam a nagy római gyűjtemények, 
például a vatikáni könyvtárban sem!
Ezért aztán nem kell csodálkoznunk, hogy a magyar szakirodalom az utób-
bi egy évszázadban nem sokban gyarapította ismereteinket a témában: a ti-
zenöt éves háborúról megjelenő könyvek, tanulmányok akkurátusan elke-


