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momentumairól, valamint neves íróknak az eseményhez kötődő megszóla-
lásait ismerteti. Habár Barth a Barmeni Hitvallásban megfogalmazta néze-
teit a náci rezsimmel kapcsolatban, azaz munkásságában jelentős példák 
hozhatók fel az elnyomó rendszerek elleni felszólalásai tekintetében, még-
sem nyilatkozott az 1956-os magyar szabadságharcról. A szerző személyes 
tapasztalataira hivatkozva értékeli Barth egyéb megnyilvánulásait, majd 
kitér Hromádka nézőpontjára, akit szintén kritikával illett e tekintetben. 
Végül bemutatja Albert Camus és Prof. Nagy András mementóit a forra-
dalom magyar áldozatairól, majd zárógondolatként megjegyzi, hogy egy 
valódi tanulsága van a történelemnek, hogy soha nem tanulunk belőle. 

(ism.: Lucski Márta)

Az első budapesti nuncius, Lorenzo Schioppa jelentései 
Dai Rapporti del primo nunzio apostolico in Ungheria 
S. E. Mons. Lorenzo Schioppa 1920–1925. Lorenzo 
Schioppa első magyarországi nuncius politikai 
jelentéseiből 1920–1925. Szerk. Somorjai Ádám OSB. 
METEM, Budapest, 2020. (Nunciusi jelentések 1.)

A szentszéki levéltárak 1881. évi megnyitása óta fontos szerepet játszanak a 
történetírásban azok a forráskiadványok, amelyek a vatikáni archívumok-
ban őrzött dokumentumokat teszik a kutatók széles köre számára hozzá-
férhetővé. Ennek a forrásfeltáró és -közlő munkának fontos szegmensét je-
lentik azok a publikációk, amely az Apostoli Szentszék és az egyes államok 
közötti (diplomáciai) kapcsolatok dokumentumait tartalmazzák, különös 
tekintettel a katolikus egyház római központja és a pápa helyi képviselői 
közötti levelezésre. 

Az itt bemutatásra kerülő, Lorenzo Schioppa nuncius politikai jelenté-
seiből címet viselő, Somorjai Ádám által szerkesztett kötet is ebbe a sorba 
illeszkedik. Nem annyira a nagyobb európai nemzetek alaposan dotált 
intézményi keretek között működő műhelyeiben szisztematikusan folyta-
tott, és eredendően a 16–17. századra vonatkozó nunciusi jelentések köz-
zétételét célzó kutatásokba, amelyeknek olyan sorozatokat köszönhetünk, 
mint a Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 
az Acta Nuntiaturae Poloniae, vagy éppen az Acta Nuntiaturae Galliae. Sok-
kal inkább azon forráskiadványok sorába, amelyek a vatikáni archívumok 
20. századra vonatkozó dokumentumait aknázták és aknázzák ki, miután 
azokat a pápák az elmúlt évtizedekben több egymást követő hullámban 
kutathatóvá tették. Ezen forráskiadványok felsorolását most mellőzzük, 
mert két jelentősebb kezdeményezés (Emília Hrabovec 2012-ben kiadott 
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szlovák tematikájú forráskiadványa,4 illetve Cesare Orsenigo berlini nun-
cius 1930 és 1939 közötti jelentéseinek digitális közzétételére 2009-ben 
indított német projekt5) kivételével ezek felsorolása megtalálható Johan 
Ickx kötetben szereplő tanulmányának második lábjegyzetében.

A 20. századi történelemre vonatkozó szentszéki források kiaknázása 
Magyarországon is megindult már, de szeriális dokumentumok többé-
kevésbé szisztematikus publikálására eddig nem került sor. Különböző 
mélységű inventáriumok (mint Tóth Krisztinának a budapesti nunciatúra 
XI. Piusz korszakára vonatkozó anyagát bemutató Inventarium Vatica-
numa,6 vagy Somorjai Ádámnak az Államtitkárság történeti levéltárá-
ban őrzött 1939 és 1948 közötti magyar vonatkozású dokumentumairól 
készített inventáriuma7) kiadása mellett, általában a szűkebb kérdéseket 
vizsgáló tanulmányokhoz kapcsolódó forráskiadás volt eddig jellemző (pl. 
a Magyarország és a római Szentszék,8 ill. Magyarország és a Szentszék 
diplomáciai kapcsolatai 1920–2015 c. kötetekben9). Esetleg egy-egy jól 
körülhatárolható kutatási témához kapcsolódó dokumentum-válogatások 
láttak napvilágot: Adriányi Gábor például a katolikus autonómia kérdés-
körében,10 Somorjai Ádám a szerzetesrendek két világháború  közötti vizi-
tációjáról jelentetett meg forrásközlő köteteket,11 és Végsheő Tamás irányí-
tásával folyamatban van a Források a magyar görögkatolikusok történetéhez 
c. kiadványsorozat 20. századi darabjainak megjelentetése is.12

4 Emília Hrabovec: Slovenslko a Sväta stolica 1918–1927 vo svetle vatikánskych 
parmeňov.

5 Vö. http://romana-repertoria.net/992.html
6 Tóth Krisztina – Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli 

Nunciatúra levéltára (1920–1939). Budapest–Róma, 2016. (Collectanea Vaticana 
Hungariae 14)

7 A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levéltárában 
őrzött dokumentumok olasz nyelvű inventáriumának hungarika anyagai 1939. feb-
ruár 10. – 1948. december 31. Szerk. Somorjai Ádám. METEM, Budapest 2020.

8 Magyarország és a római Szentszék. (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bí-
boros tiszteletére. Szerk. Tusor Péter. Budapest–Róma 2012. (Collectanea Vaticana 
Hungariae 8); Magyarország és a Római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 
21. században. Szerk. Tusor Péter – Szovák Kornél – Fedeles Tamás. Budapest–
Róma, 2017.

9 Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–2015. Szerk. Fejérdy 
András. Budapest, 2015.

10 Adriányi Gábor: Documenta Vaticana. Historiam autonomiae catholicae in 
Hungaria illustrantia. Vatikáni okmányok a magyar katolikus autonómiáról 1891–
1920 (Dissertationes hungaricae ex historia ecclesiae 18), Budapest 2011. 

11 Ádám Somorjai OSB: Visitatio apostolica institutorum vitae consacratae in 
Hungaria 1927–1935. A magyarországi szerzetesrendek apostoli vizitációja 1927–
1935. Pannonhalma, 2008. (Rendtörténeti füzetek 13)

12 Véghseő Tamás – Suslik Ádám – Sárándi Tamás – Földvári Katalin – Varga Anett: 
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A Somorjai Ádám által irányított vállalkozás tehát annyiban új és 
különösen üdvözlendő, hogy kifejezetten a nunciusi jelentések szeriális 
forráscsoportjára koncentrál. A köteten szereplő Nunciusi jelentések 1. 
sorozatcím – és a szerkesztői előszó – egyúttal azt ígéri, hogy nem egy-
szeri, hanem több kötetre tervezett publikációs kezdeményezésről van szó. 
Miként a kötet címe – Lorenzo Schioppa nuncius politikai jelentéseiből 
– jelzi, a tudós bencés szerzetes a jelentéseknek a hasonló – pl. német – 
kiadványoknál szűkebb spektrumát kívánja a magyar történészek számára 
elérhetővé tenni. Nem vállalkozik tehát arra, hogy az első budapesti nun-
cius valamennyi (3509!) jelentését közzé tegye, de még arra sem, hogy a 
politikai jelentéseket hiánytalanul közölje. A szerkesztői bevezetésben 
világosan és meggyőzően indokolja, hogy úttörőként nem vállalkozhatott 
többre, minthogy a Vatikáni Államtitkárság Második Szekciójának törté-
neti levéltárában őrzött politikai jelentésekből tegyen közzé egy „minta-
kötetet”, amelyben a forrásokat nem kritikai kiadásban, hanem csak a leg-
szükségesebb értelmező jegyzetekkel ellátva tárja az olvasó elé.

A kötetben Somorjai Ádámnak a nuncius politikai tárgyú jelenté-
seinek útját és a forrásközlés főbb szempontjait bemutató bevezetését, 
Hamerli Petrának a jelentésekben felvetett jelentősebb témákat össze-
foglaló tanulmányát, valamint Johan Ickxnek az első budapesti nuncius 
váratlan áthelyezése mögött meghúzódó okokat feltáró szövegét követően 
összesen 75 jelentés alapján nyerhetünk betekintést abba, miként látta a 
pápa képviselője az első világháborút követő forradalmak és a trianoni 
sokk után újjászerveződő csonka Magyar Királyság első öt évét. A források 
közötti tájékozódást segíti, hogy az egyes dokumentumok címleírásában 
megjelennek az adott jelentésben szereplő fő témakörök. Az olvasót és 
kutatót segíti továbbá az is, hogy a kötetben szereplő jelentősebb szemé-
lyek életútjátról rövid biográfiai profilokat találunk a források után, illetve 
a levéltári anyagban való tájékozódást segítő forrásjegyzéket, valamint 
egy alapos személy- és helynévmutatót a kötet végén. Külön értéke végül 
a kötetnek, hogy a közölt forrásokat nem csak – egyébként jó és pontos 
– magyar fordításban ismerhetjük meg, hanem – mintegy a függelékben – 
eredeti nyelven is tanulmányozhatjuk őket. 

A Szentszék lelkipásztori célú diplomáciájának következménye, hogy 
a pápát képviselő nunciusok XIII. Gergely pápa óta jól körvonalazott ket-
tős küldetéssel bírnak: feladatuk a pápa állandó képviselete egyrészt a világi 
hatalom, másrészt pedig a helyi egyház irányában. Az 1917. évi Kánonjogi 
Kódexben is rögzített kettős feladatköre értelmében tehát Lorenzo Schiop-
pának is egyszerre kellett az államfőhöz akkreditált diplomáciai küldött-

Források a magyar görögkatolikusok történetéhez, 1917–1926. Nyíregyháza, 2020. 
(Collectanea Athanasiana II. Textus/Fontes 4/4); Véghseő Tamás – Suslik Ádám 
– Sárándi Tamás – Földvári Katalin – Varga Anett: Források a magyar görögkatoli-
kusok történetéhez, 1977–1939. Nyíregyháza, 2020. (Collectanea Athanasiana II. 
Textus/Fontes 4/5)
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ként politikai-egyházpolitikai ügyeket figyelemmel kísérnie, és a pápa helyi 
egyházhoz küldött képviselőjeként az egyház belső életét nyomon követni, 
őrködni a katolikus tanok és egyházfegyelem megtartása felett, és dele-
gált joghatóságánál fogva a pápa nevében felmentéseket és egyéb egyházi 
engedményeket adni. Mindezek alapján elsőre talán azt gondolhatnánk, 
hogy a kötetben közölt politikai jelentések kizárólag az első kategóriába 
tartozó témákat tartalmaznak. Kétségtelen ugyan, hogy ezekben a jelen-
tésekben a bel- és külpolitikai, esetleg egyházpolitikai kérdések állnak a 
középpontban, de – miként arra Hamerli Petra kötetben adott áttekintése 
is rámutat – számos más, egyházi életet, magyar társadalmat, hétköznapi 
életet érintő ügy és megfigyelés is megtalálható bennük, így a jelentéseket 
nem csak politika- vagy egyháztörténészek forgathatják haszonnal, hanem 
a társadalom, művelődés vagy akár gazdaságtörténet kutatói is. 

Egy ilyen ismertetés keretei nem teszik lehetővé a közzétett nunciusi 
jelentésekben található valamennyi – akár csak politikai jellegű – kérdés és 
témakör átfogó ismertetését. A következőkben ezért csupán néhány szem-
pont felvillantására teszek kísérletet, amelyek reményem szerint kellőkép-
pen illusztrálják a dokumentumokban rejlő információk sokszínűségét és 
azok kiaknázásának lehetőségeit. Az egyik lehetséges út, ha klasszikus meg-
közelítéssel, a történelmi események és folyamatok forrásaként tekintünk 
a jelentések adataira, amelyeket más kútfőkből származó információkkal 
ütköztetve árnyalhatjuk és bővíthetjük egy-egy történeti eseményre vagy 
tényre vonatkozó ismereteinket. Ebből a szempontból az egyik legérde-
kesebb hozadéka a jelentéseknek, hogy számos új szempont és adat talál-
ható bennük a 20. század első felében kibontakozó „katolikus reneszánsz” 
korlátait, valamint a bizonyos rétegekre kétségtelen jellemző vallási meg-
újulással párhuzamosan feltartóztathatatlanul előrehaladó társadalmi sze-
kularizációt illetően. Még érdekesebb azonban, ha nem kizárólag a jelenté-
sekben szereplő információk kiaknázására törekszünk, hanem tekintettel 
vagyunk a Schioppa által kínált értékelésekre és relfexiókra is. Ezekből tud-
niillik egyfelől arra kapunk választ, milyen módon viszonyult a Szentszék 
Magyarországhoz és egy-egy konkrét magyarországi történéshez, másfelől 
pedig az is feltárul előttünk, milyen volt Schioppa nuncius személyes viszo-
nyulása hazánkhoz.

A királypuccsokra vonatkozó jelentések például kiválóan illusztrálják, 
miként érhető tetten a politikai jelentésekben a Szentszék hagyományos 
diplomáciai pártatlansága és értékalapú preferenciái közötti feszültség, ami 
egyúttal a nuncius személyes hozzáállására is jellemző. Jóllehet a magyar 
főpapokhoz hasonlóan Róma is szívesen látta volna a Tanácsköztársaság 
után a Habsburg-restaurációt, a király ügye iránti rokonszenv ellenére 
pragmatikusan és távolságtartással követte a visszatérési kísérleteket, és 
IV. Károlyt is óvatosságra intette. A visszatérés reményével való fokoza-
tos leszámolás jól követhető a nuncius jelentéseiben is. Amikor a restau-
rációval szimpatizáló, de egyúttal pártatlanságra törekvő Schioppa 1920 
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novemberében értesült arról, hogy Károly a következő tavasszal visszatérni 
készül, mintegy személyes reményének is hangot adott, midőn a tervet még 
nem tartotta teljesen kivitelezhetetlennek. (6. sz. dokumentum) Miután 
azonban értesüléseket nyert az antant várható negatív reakciójáról, (11. sz. 
dokumentum) már időszerűtlennek tartotta a restaurációt. A pártatlanság 
megőrzése érdekében utóbb azonban nem vállalta, hogy ő beszélje le IV. 
Károlyt a második visszatérési kísérletről: „diplomáciai helyzetemet nem 
találom alkalmasnak arra, hogy olyan belpolitikai kérdésbe avatkozzam, 
amely régóta mélységesen megosztja a lelkeket, továbbá azért sem, mert 
az uralkodó vallásos érzelmeinek őszinteségét magam is csodálom, de 
nem vagyok egészen biztos abban, hogy az Apostoli Szentszék nem vall 
kudarcot egy ilyen lépés esetén, hiszen a király nem akart engedni sem a 
két antant fenyegetéseinek, sem az országa fegyveres ellenállásának.” (19. 
sz. dokumentum)

Schioppa – annak tudatában, hogy a Szentszék tudomásul vette 
ugyan a visszatérési kísérletek meghiúsítását, az uralkodó fegyveres elűzé-
sét és trónfosztását azonban fájdalommal nyugtázta – jelentéseiben mente-
getni próbálta a magyarok lépését. A trónfosztást egyértelműen az antant 
nyomásának tulajdonította, és azzal is a magyar ügy mellé állt, hogy ezt 
a nyomásgyakorlást az ország belügyeibe történő illetéktelen beavatkozás-
nak nevezte. Ezzel együtt – mintegy a magyar ügy melletti elkötelezett-
ségét is felfedve – hangot adott abbeli aggodalmának, hogy a trónfosztás 
hiábavaló volt: „az országnak talán nem lesz haszna abból az áldozatból, 
amelyet meghozott, amikor eltörölte a saját királya és dinasztiája trónörök-
lési jogát. A kisantant, ha ma meg is van elégedve ennyivel, holnap újabb 
ürügyet fog találni Magyarország megtámadására, amelyet nyilvánvalóan 
le akar rombolni, vagy legalábbis demokratizálni a politikai és társadalmi 
életét. A második dolog az, hogy a politikai harcok – a Habsburg-dinasztia 
trónfosztása következtében – olyan hevesek lesznek, hogy komolyan veszé-
lyeztetik ennek a boldogtalan országnak a jövőjét.” (20. sz. dokumentum)

Schioppa Magyarország iránti szimpátiája mellett is megmaradt pro-
fesszionális – pártatlan – diplomatának, aki kellő távolságtartással és kri-
tikával tudta szemlélni a fogadó országban zajló folyamatokat. Kritikával 
szemlélte például a Horthy-rendszer hivatalos „keresztény kurzusát”. Már 
egyik első jelentésében rámutatott, hogy a keresztény kurzus „nem más 
mint egy tartalom nélküli kifejezés, legalábbis politikai értelemben. […] 
Mindenki mélyen meg van győződve a politikai, igazgatási, kereskedelmi 
élet keresztény értelmű átszervezésének és helyreállításának szükségességé-
ről, de a keresztény szó az ő gondolatvilágukban egyszerűen a magyar szó 
szinonimája, ellentétben a zsidó fajjal.” (2. sz. dokumentum)

Nem mulasztotta el azt sem, hogy rámutasson a király nélküli király-
ság ellentmondásaira: a IV. Károly halála utáni magyarországi nemzeti 
gyászünnepségekről szóló jelentésében többek között fontosnak tartotta 
kiemelni, hogy a végtisztesség megadásáról a magyar kormány úgy rendel-
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kezett, „mintha IV. Károly ténylegesen még mindig az ország királya lett 
volna”, az ünnepségen pedig a trónon ülő Horthy „egy törvény szerint nem 
létező királyt képviselt! A koporsó körül vigyázállásban tisztek és katonák, 
ugyanannak a hadseregnek a tisztjei és közkatonái, amely négy hónappal 
ezelőtt még ágyúval lőtt a királyra.” (33. sz. dokumentum)

A királykérdés és legitimizmus ügye a szentszéki–magyar kapcsolatok-
ban egyúttal a katolikus politizálásnak és a katolikus–protestáns viszony-
nak összefüggésében is jelentkezett. Ebben a kontextusban Schioppa IV. 
Károly két visszatérési kísérletének meghiúsítását, majd a Habsburg-ház 
trónfosztását is részben a protestantizmus politikai győzelmeként értékelte, 
az egész királykérdést pedig a katolikus és protestáns politika egyik fő ütkö-
zőpontjának tekintette. Az első visszatérési kísérlet után a Teleki-kormány 
bukását és a Bethlen kormány kinevezését Schioppa következésképpen a 
protestantizmus „újabb térhódításaként” jellemezte, (12. sz. dokumen-
tum) és a második restaurációs kísérlet kapcsán is azt hangsúlyozta, hogy 
„nincsenek kevesen, akik a protestantizmus győzelméről beszélnek, és azt 
mondják, hogy a Horthy-Bethlen-Bánffy protestáns kormányzat legyőzte 
volna az Apostoli Királyt, a példásan katolikus embert! Az bizonyos, hogy 
mindazok a férfiak, akiket a kormányzat aktív közreműködésre hívott 
fel az esemény alatt és után, mind protestánsok.” (19. sz. dokumentum) 
Ennek ellenére a kezdeti „zavaros” belpolitikai helyzetet követően (vö. 2. 
sz. dokumentum) Schioppa kifejezetten pozitívan értékelte a Bethlen-kor-
mány törekvéseit. Hangsúlyozta ugyan, hogy „ez nem az, amire a katoliku-
sok vágynak”, de attól tartott, hogy a kormány bukása esetén balratolódás 
megy végbe Magyarországon, ezért Bethlen politikai pozíciójának meg-
erősítésére azt javasolta, hogy engedélyezzenek számára pápai audienciát 
1923. tavaszi római útja alkalmával. (51. sz. dokumentum)

Nem áll módunkban további izgalmas epizódokat felidézni arról, 
milyen autonóm módon járt el például Schioppa a szentszéki intenciók 
végrehajtása során a szovjet–magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 
megakadályozása érdekében, (67. sz. dokumentum) milyen tanácsokkal 
segítette XI. Piusz pápát, hogy mely ügyekben volna célszerű a magyar 
főpásztoroknak útmutatást adni az 1924. áprilisi zarándoklat alkalmával, 
(61. sz. dokumentum) vagy éppen milyen információkkal segítette elő 
1923-ban azt, hogy amennyiben Pietro Gasparri bíboros államtitkár is 
jónak látja, „befolyásolni tudja a jóvátételi bizottságban képviselt hatalma-
kat, hogy legyenek nagyvonalúak ezzel a szerencsétlen országgal szemben.” 
(53. sz. dokumentum)

Az elmondottakból azt hiszem, kellőképpen nyilvánvaló, hogy 
a kötet egy munkáját nagy odaadással, professzionalizmussal és a tőle 
elvárt pártatlansággal végző nunciusnak a történészek számára hatalmas 
kincsesbányát kínáló jelentéseit tartalmazza, aki ugyanakkor őszinte és 
odaadó barátja lett Magyarországnak. Beszámolóinak szikár adatai és 
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részletes elemzései mögött ismételten felsejlik, hogy kezdettől fogva 
mennyi empátiával és szimpátiával követte hazánk sorsát. Rögtön egyik 
első jelentésében például így ír: „A trianoni békeszerződés […] Magyar-
országtól elszakította népességének és területének kétharmadát, min-
den ellenséges invázióval szemben nyitott határt hagyott maga után, 
természetes védelem nélkül; elvette erdőit, legelőterületeit, bányáit, 
sóját, olaját, gázlelőhelyeit, vízerőműveit; annyira feldarabolta folyamai 
rendszerének természetes egységét, hogy lehetetlenné vált a folyóvizei-
vel való észszerű gazdálkodás; a mezőgazdaságra korlátozta gazdaságát, 
ugyanakkor megfosztotta ezt a mezőgazdaságot a fejlesztés minden esz-
közétől, elszakította szükséges nyersanyagaitól és kiszolgáltatta a szabá-
lyozatlan vizek kényének-kedvének. Még folytathatnám egy darabig a 
hatalmas károk és igazságtalanságok felsorolását, amelyeket az antant 
itteni képviselői előttem megvallottak.” (2. sz. dokumentum) Miként 
Johan Ickx kötetben szereplő tanulmányából tudjuk, ez a Magyarország 
iránti szimpátia lett Schioppa „veszte”. A román kormány nem a pártat-
lanságra ügyelő nunciust, hanem a magyar ügy elfogult szolgálóját vélte 
benne felfedezni, ezért addig intrikált ellene, amíg sikerült elérni, hogy 
1925. május 3-án áthelyezzék a hollandiai internunciatúrára. Utóda így 
hollandiai elődje, Cesare Orsenigo lett, akinek a budapesti jelen-
téseiből összeállítandó kötetet már most érdeklődéssel várjuk.

(ism.: Fejérdy András)

Hargittay Emil: Pázmány Péter írói módszere: A Kalauz 
és a vitairatok újraírása, Universitas Kiadó, Budapest, 
2019, 272 o.

Pázmány Péter a 17. századi egyháztörténet és irodalomtörténet megkerül-
hetetlen alakja, munkáinak hatása a barokk korai időszakától kezdve rend-
kívül szerteágazó volt. Az 1970-es évektől fellendülő Pázmány-kutatás elle-
nére a modern, kritikai igényű életműkiadás elindításával még sokáig adós 
maradt a szakma: csak az 1998-as Pázmány-konferencián fogalmazódott 
meg az igény egy korszerű kritikai kiadás iránt. A megkezdődő munkála-
tok eredményeként elsőként a Felelet jelenhetett meg 2000-ben, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen Hargittay Emil vezetésével létrejövő Pázmány 
Péter Kutatócsoportnak köszönhetően azonban mára már közel egy tu-
catnyi tudományos igényű kötet látott napvilágot. Hargittay Emil már az 
1998-as konferencia Pázmány és a kompiláció című előadásában felhívta a 
figyelmet a pázmányi életmű egészét átható újraírási tendenciára. E szö-
vegalkotási mód fő jellegzetességeinek feltárását, illetve ezek műről műre 
haladó áttekintését vállalta magára a kiterjedt szövegelemző vizsgálatokon 


