
     

Nemzetközi konferencia a vatikáni keleti politikáról

Balassi Intézet 
Via Giulia, 1 

 
A Vatikán kommunista államokkal szembeni politikája, az úgynevezett „Ostpolitik” a legújabb kori 

egyháztörténelem leginkább vitatott témái közé tartozik: vajon olyan kényszerpályaként kell

értékelni, amelynek nem létezett alternatívája, vagy pedig téves 

csupán a totalitárius rendszer nemzetközi legitimációját szolgálta? 

Az 1964. szeptember 15-én aláírt szentszéki

alkalmából a Római Magyar Akadémia, a Pápai Magyar Egyházi Intézettel, 

Egyetemmel, valamint a pozsonyi Comenius Egyetem Teológiai Karával együttműködésben 

nemzetközi konferenciát rendez, amely a Szentszék Közép

vizsgálja XII. Piusz, XXIII. János és VI. Pál pápasága idején

A «Pastoral Responsibility and/or Evangelical Witness. The Vatican “Ostpolitik” during Pius XII, 

John XXIII and Paul VI: Historiographical Status quo and New Perspectives»

konferencia 9 különböző országból érkező 14 előadójának célja, hogy az eddigi tudományos 

eredményekre építve új perspektívákat nyisson a további kutatások számára. Az előadások a 

különböző párt- és állami szerveknél keletkezett iratok, a n

valamint a már kutatható egyházi levéltári források kritikus és összehasonlító elemzésével, 

továbbá a régebben nem vizsgált összefüggések vizsgálatával jelentős mértékben gazdagítják 

ismereteinket a Vatikán keleti politi

viselkedéséről, segítve ezáltal a történelmi folyamat jobb megértését.

A Római Magyar Akadémia székhelyén, a Palazzo Falconieriben rendezett konferencia előestéjén, 

szeptember 25-én 19.30-kor levetítik Gilberto Martinelli „A bronzkapu” című, Mindszenty József 

bíboros, magyar prímás személyét bemutató dokumentumfilmjének munkakópiáját.

A konferencia nyelve olasz és angol

Szervezőbizottság:  

Fejérdy András (Római Magyar Akadémia)

Emilia Hrabovec (Pozsonyi Comenius Egyetem)

Massimiliano Valente (Università Europea di Roma)
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egyháztörténelem leginkább vitatott témái közé tartozik: vajon olyan kényszerpályaként kell

értékelni, amelynek nem létezett alternatívája, vagy pedig téves kezdeményezés volt, amely 

csupán a totalitárius rendszer nemzetközi legitimációját szolgálta?  

én aláírt szentszéki-magyar részleges megállapodás 50. évfordulója 
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nemzetközi konferenciát rendez, amely a Szentszék Közép-Kelet Európa felé irányuló politikáját 
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konferencia 9 különböző országból érkező 14 előadójának célja, hogy az eddigi tudományos 

eredményekre építve új perspektívákat nyisson a további kutatások számára. Az előadások a 

és állami szerveknél keletkezett iratok, a nemzetközi diplomáciai dokumentumok, 

valamint a már kutatható egyházi levéltári források kritikus és összehasonlító elemzésével, 

továbbá a régebben nem vizsgált összefüggések vizsgálatával jelentős mértékben gazdagítják 

ismereteinket a Vatikán keleti politikájában résztvevő felek gondolkodásmódjáról, álláspontjáról és 

viselkedéséről, segítve ezáltal a történelmi folyamat jobb megértését. 

A Római Magyar Akadémia székhelyén, a Palazzo Falconieriben rendezett konferencia előestéjén, 

evetítik Gilberto Martinelli „A bronzkapu” című, Mindszenty József 

bíboros, magyar prímás személyét bemutató dokumentumfilmjének munkakópiáját.
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További információ:

Tel. 066889671 

Email: accademiadungheria@gmail.com

www.roma.balassiintezet.hu

www.facebook.com/Accadung 
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