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2020-ban ünnepeljük az Apostoli Szentszék és az önálló Ma-
gyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének centenáriumát. Ko-
rábban a nuncius Bécsben lakott, hozzá nem csupán az Osztrák–
Magyar Monarchia tartozott, hanem korábban az egész Német 
Birodalom is, ezért nagy presztízsnek örvendett. Az első világ-
háború lezárását követően keletkezően az új nunciatúrák egyike 
a magyarországi.

Az első apostoli nuncius Lorenzo Schioppa jusztinianopoliszi 
c. érsek személyében 1920. augusztus 10-i dátummal kapta meg 
kinevezését. Érkezésekor diadalmenetben kísérték lakására. Ma-
gyarországi szolgálatának öt esztendeje alatt 3509 jelentést küldött 
római feletteseinek, ezekből válogattunk 75 jelentést, amelyek a 
hazai közélettel foglalkoznak. Ezekből a nunciusi jelentésekből új 
szempontból ismerhetők meg a hazai viszonyok: a magyarországi 
események részei a világ, nevezetesen a világegyház történései-
nek.

Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius köszöntőjét a szer-
kesztő Somorjai Ádám OSB bevezetése, majd Hamerli Petra 
tanulmánya követi. A nuncius távozásának körülményeivel fog-
lalkozó írás Johan Ickxnek, a Vatikáni Államtitkárság történeti 
levéltára igazgatójának munkája. Kötetünk első nagy része a je-
lentések szövegei magyar fordításban, ezt követik az eredeti je-
lentések olasz és más nyelvű dokumentumainak szövegei.
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2020-ban ünnepeljük az Apostoli Szentszék és az önálló Magyar-
ország diplomáciai kapcsolatfelvételének centenáriumát. Korábban 
a nuncius Bécsben lakott, hozzá nem csupán az Osztrák–Magyar 
Monarchia tartozott, hanem korábban az egész Német Birodalom 
is, ezért nagy presztízsnek örvendett. Az első világháború lezárását 
követően keletkezően az új nunciatúrák egyike a magyarországi.

Az első apostoli nuncius Lorenzo Schioppa jusztinianopoliszi 
c. érsek személyében 1920. augusztus 10-i dátummal kapta meg 
kinevezését. Érkezésekor diadalmenetben kísérték lakására. Ma-
gyarországi szolgálatának öt esztendeje alatt 3509 jelentést küldött 
római feletteseinek, ezekből válogattunk 75 jelentést, amelyek a 
hazai közélettel foglalkoznak. Ezekből a nunciusi jelentésekből új 
szempontból ismerhetők meg a hazai viszonyok: a magyarországi 
események részei a világ, nevezetesen a világegyház történéseinek.

Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius köszöntőjét 
a szerkesztő Somorjai Ádám OSB bevezetése, majd Hamerli Petra 
tanulmánya követi. A nuncius távozásának körülményeivel foglal-
kozó írás Johan Ickxnek, a Vatikáni Államtitkárság történeti levél-
tára igazgatójának munkája. Kötetünk első nagy része a jelentések 
szövegei magyar fordításban, ezt követik az eredeti jelentések olasz 
és más nyelvű dokumentumainak szövegei.


