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KIEGÉSZÍTÉS
2020. március elején

Az 2020. március 2-ától érvényes új levéltári szabályzat szövegét olasz
nyelven itt lehet letölteni:

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/sezione-rapporti-
stati/archivio-storico/regolamento/regolamento_it.html

A 11. oldalunkon közölt rövidítés:
- S.RR.SS. - Segreteria di Stato (Vatikáni Államtitkárság), Sezione Rap -

porti con gli Stati (Államok közti Kapcsolatok Szekciója). A rövidített betűk
kettőzése az olasz nyelvi szabályokat követve a többes számot jelöli.

ennek értelmében a következőre változik:

- ASRS - Archivio [Storico della Segreteria di Stato] - Sezione per i
Rapporti con gli Stati (Az Államtitkárság Történeti Levéltára - Államok
közti Kapcsolatok Szekciója).



Bevezetés

A XII. Piusz pápa pontifikátusára szóló vatikáni levéltári dokumen-
tumok zárolásának feloldását Ferenc pápa 2019. márciusában hirdette
meg, ennek időpontja 2020. március 2. Ez azt jelenti, hogy a vatikáni le-
véltárak anyagai 2020. március 2-tól megnyílnak az 1939. február 10-től
1958. október 9-ig terjedő periódusra, ezek kikérhetők és tanulmányoz-
hatók a levéltári szabályzatnak megfelelően.1

Az 1939. február 9. utáni periódus kutatására ismertebb kivételek a
következők: A Vatikáni Apostoli Levéltár2 lehetővé tette a II. Vatikáni Zsi-
nat dokumentumainak tanulmányozását – érdekes módon ez más szentszé-
ki dikasztériumok levéltárában nem mindig történt meg; Casaroli bíboros
magánlevéltárának tanulmányozása;3 továbbá az egyes boldoggá- és
szenttéavatandó személyekkel kapcsolatos dokumentációt megfelelő en-
gedéllyel láthatják a boldoggáavatással foglalkozó hivatalos személyek.

A magyar vonatkozású dokumentumok kutathatóságára vonatkozóan
rendelkezésre áll szakirodalom magyar nyelven, mi itt elsősorban a címben
jelzett Államközi Kapcsolatok Szekciójára figyelünk. Az 1939. február 9-ig
terjedő periódusra korábban tettünk közzé összefoglalást.4
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1 Ezt megelőzően az egyes levéltári periódusok megnyitására lásd időrendi áttekintésün-
ket in: Somorjai Ádám OSB: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti – „kül-
ügyminisztériumi” – levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források
kutatásához, in: Levéltári Közlemények 87 (2016) 219–247:246sk.

2 Ez azonos a Vatikáni Titkos Levéltárral (Archivio Segreto Vaticano), amely nevét 2019
októberében változtatta Apostolira..

3 Erre vonatkozóan lásd: Somorjai Ádám OSB: Agostino Casaroli bíboros levéltári hagya-
téka, in: Levéltári Szemle 67. évf. 2017. 1. sz. 5–15. Továbbá uő: Újabb Mindszenty-for -
rások Agostino Casaroli levéltári hagyatékában 1962–1995 – Nuove fonti per la Causa
Mindszenty nelle carte Casaroli (METEM Könyvek 88), Budapest 2017. 147 lap; Uő:
Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában 1962–1995 (METEM
Könyvek 91), Budapest 2018. 136 lap. 

4 Somorjai Ádám OSB: Magyar vonatkozású kutatások a Vatikáni Államtitkárság Törté-
neti Levéltárában, in: Levéltári Szemle 66. évf. 2016. 3. sz. 45–57. Lásd még: Ickx,
Johan: A Pápai Államtitkárság Második Szekciójának Történeti Levéltárában őrzött do-
kumentumok jelentősége a magyar egyháztörténetírás számára. In: Magyarország és a
Szentszék diplomáciai kapcsolatai, 1920–2015. Szerk. Fejérdy András. Budapest 2015.
45–59.



Kiadványunkban kísérletet teszünk az 1939–1948 közötti periódus ma-
gyar vonatkozású anyagának kimutatására. Az alapdokumentum olasz nyel-
ven tanulmányozható a levéltár olvasójában, pdf-en, computeren.5 Szándékunk
az, hogy megkönnyítsük a hungarika-kutatók munkáját, ezért magyarra fordí-
tottuk az egyes tételeket. Tekintettel arra, hogy ezek eredetije a levéltári ol-
vasóban, olasz nyelven kérhetők ki és olasz, ill. más (latin, francia, stb.) nyel-
ven olvashatók, ezért komoly kutatási szándék esetén szükség van ezeknek a
nyelveknek legalább passzív ismeretére.

A válogatás szempontjai

A Vatikáni Államtitkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója6 Történeti
Levéltárában őrzött vonatkozó dokumentumok technikai okokból három
csoportba kerültek, ebből az első kettőt kiadványunkban figyelmen kívül
hagyjuk:

I. Az első csoportba azok a fóliók tartoznak, amelyek az 1939. február
10-ét megelőző, ún. IV. periódus faszcikuluszainak általában (és kevés eset-
ben) a végén, letakarva, zárolva találhatók, mert dátumuk későbbi. Ezeknek
leírása megtalálható a IV. periódus faszcikulusz leírásaiban (tanulmányoz-
ható pdf-en az olvasóteremben). Erre példa a Pos. 80, Fasc. 60, 1937–1939:
Az új magyar területek egyházi rendezése, amelynek folytatása a következő
csoportba tartozik. – Kiadványunkban ebből az anyagból tehát nem válo-
gattunk.
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5 Az ezt megelőző periódusokra házi sokszorosítású inventárium-füzetek állnak ren-
delkezésre, általában az egyes országok szerint. Ezek szintén a levéltári olvasóban
konzultálhatók. A Vatikáni Apostoli [Titkos] Levéltár konzultációs termében a saját
dokumentumok inventáriumát lapozhatjuk fel, amelyek periódusunkban Rotta nuncius
jelentései, de csak kb. 1942-ig.

6 Ezen a néven 1988-tól. 1968–1987 között Egyházi Közügyek Tanácsa. 1908–1967
között a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja, a Vatikáni Államtitkárság
Első Szekciója. 1815–1908 között a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja,
amely szorosan együttműködik a Vatikáni Államtitkársággal. Lásd: Ickx, Johan: A
Szentszék külügyi történeti levéltára, különös tekintettel Magyarországra, in: Levéltári
Szemle 65. évf. 2015. 2. sz. 5–25.



II. A második csoportba azok a faszcikuluszok tartoznak, amelyek
utólag csillagot kaptak, mert 1939. február 10. után keltek. Ezek leírása a
faszcikuluszok bevezető lapján található meg, a levéltári olvasó compute-
rein pdf-en tanulmányozható. A következő faszcikuluszokról van szó:

Cecoslovacchia 146 PO 198 1938 Püspöki Karok
Cecoslovacchia 147 PO 198 1938–1939 Új kormány
Cecoslovacchia 147bis PO 199 1921–1929 Politikai és vallási hírek

[valószínűleg Mons. Arata anyagából]

Jugoslavia Nem hungarika anyag

Romania V Pos 24* PO Fasc 4*a 1941–1942 A kolozsvári minoriták 
temploma és konventje

Romania V Pos 31* PO Fasc 8*a 1940–1947 Nem hungarika anyag
Romania V Pos 54* PO Fasc 54*a 1939–1944 A kispapok katonai szol-

gálata
Romania V Pos 82* PO Fasc 74*a 1939 Vegyes bizottság a 

konkordátum ügyében
Romania V Pos 82* PO Fasc 74*b 1939 Vegyes bizottság a 

konkordátum ügyében
Romania V Pos 92* 1939–1950 Katolikus státus

Ungheria V. 8*. PO Fasc. 15*a 1939–1941 Kalocsa és Bácska
Ungheria V. 47*. PO Fasc. 45*a Vizsgált periódusunkon 

kívül esik 
Ungheria V. 50*. PO Fasc. 45*b 1941–1948 Angelo Rotta új nuncius 

fakultásai
Ungheria V. 57*. PO Fasc. 50*b 1939–1942 Katolikus Akció 
Ungheria V. 57*. PO Fasc. 50* 1939–1942 Katolikus Akció (befe-

jezés)
Ungheria V. 80*. PO Fasc. 60*ab 1937–1939 A visszakerült új magyar 

területek egyházi rendezése

Kiadványunkban ezekből a csillagozott anyagokból 
tehát nem válogattunk.
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III. A harmadik és legnagyobb csoportba tartoznak azok a dokumen-
tumok, amelyek az új rendszer szerint, faszcikulusz beosztás nélkül lettek
digitalizálva, és képernyőn kérhetők le.

Az országok sorrendje az olasz ábécé rendjében: Argentína – Ausztria
– Belgium – Brazília – Bulgária – Csehszlovákia – Columbia – Equator –
Franciaország – Germania/Németország – Jugoszlávia – Románia – Santo
Domingo – Stati Ecclesiastici/Egyházi állam – Stati Uniti/Egyesült Államok
– Svizzera/Svájc – Turchia/Törökország – Ungheria/Magyarország.

Kiadványunk ennek az inventáriumnak felhasználásával készült, de nem
a teljes, a kutatás számára megnyitott periódusra, csak 1948. december 31-
ig. Nem vontuk be a vizsgálatba a Rapporti delle Sessioni inventárium-
kötetét, amely külön tétel. Mint ismeretes, a kongregáció bíborosai és főbb
prelátusai a szessziós üléseken a fontosabb kérdésekkel kapcsolatos dön-
téseket készítik elő.7 Ugyanakkor a minket érdeklő kérdésekben bekerültek
példányok a Rapporti delle Sessioniból is, ez esetben ugyanis nem lehet hi-
bátlanul kiválogatni a magyar vonatkozású témákat. Eme közlésünk célja
gyakorlati, egyfajta bevezetés ebbe a sajátos levéltári világba, annak termi-
nológiájába, egyben a figyelem felhívása arra, hogy milyen témákat érdemes
kutatni. 
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7 Ezek vizsgálatához lásd: Somorjai Ádám OSB: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság
történeti – „külügyminisztériumi” – levéltára, i. m. 231sk.; Uő: Újabb chrestomátiák az
Apostoli Szentszék és Csehszlovákia kapcsolataira 1919–1925 ill. 1917–1928 között.
Recenzió in: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 29 (2017/1-2) 137–143.; – Pettinaroli,
Laura: Les sessioni de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires:
évaluation générale (1814–1938) et remarques sur le cas russe (1906–1923), in: Mé -
langes et l’École f r a n ç a i s e de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contempo -
raines, vol. 122-2. Róma 2010. 493–537; Regoli, Roberto: Decisioni cardinalizie ed
interventi papali. Il caso della Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari, in:
Pettinaroli, Laura (szerk.): Le gouvernement pontifical sous Pie XI. Pratiques romaines
et gestion de l’universel. École française de Rome, Róma 2013. (Collection de l’École
française de Rome, 467) 481–501. – További vonatkozó irodalmat lásd: http://www.vat-
ican.va/roman_curia/secretariat_state/sezione-rapporti-stati/archivio-storico/bibli-
ografia/bibliografia_it.html



Rövidítések:

- S.RR.SS. - Segreteria di Stato (Vatikáni Államtitkárság), Sezione
Rapporti con gli Stati (Államok közti Kapcsolatok Szekciója). A rövidített
betűk kettőzése az olasz nyelvi szabályokat követve a többes számot jelöli. 

- AA.EE.SS. - Affari Ecclesiastici Straordinarii, teljes nevén: S. Cong-
regazione degli AA.EE.SS., a S.RR.SS. neve 1814–1968 között (a Rend-
kívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja).8

- Pos. - Positio, olaszul Posizione. Általában az egyes sorozatok, azaz or-
szágok megnevezése, pl. Argentína, Pos. 363, stb. E bilaterális, azaz állam-
közi (pl. Vatikán–Argentína, Vatikán–Magyarország) kapcsolatokat egészíti ki
a Rapporti delle Sessioni, azaz a kongregációs ülések, bíborosi bizottság ülé-
seinek beszámoló anyaga, továbbá a Stati Ecclesiastici sorozat, amely koráb-
ban az Egyházi állam, majd a Vatikán városállam anyagát őrzi.

- Fasc. - Faszcikulusz. Korábbi periódusokból ismeretes a faszcikulusz
kategóriája is. 1939-ig ugyanis zöld színű borítóval ellátott faszcikuluszok-
ba kötötték be az egyes iratcsomókat. Egy-egy faszcikulusz kb. 60–100
számozott fólióból áll. 1939 februárjától ettől a gyakorlattól eltér a levéltár,
ugyanis digitális változatban lehet megtekinteni computer képernyőjén.

A Posizione és a Fasciculus az AA.EE.SS. gyakorlatában nagybetűs, az
A.S.V. gyakorlatában kisbetűs.

- fol. - fólió, r: recto; v: verso.
- f. lásd fol. 
- S. E. - Sua Eccellenza: nagykövetek, érsekek, püspökök esetében.
Eredeti olasz nyelven hagyjuk a Posizione (leltári pozíció, őrzési egység),

a Relazione (beszámoló, referátum), Sommario (az üléseken feldolgozott do-
kumentáció közlése, elején tartalomjegyzékkel) szakkifejezéseket a Rapporti
delle Sessioni, azaz a kongregációs ülések (a bíborosi bizottság) üléseinek
esetében. A fakultás szintén egyházi, egyházjogi szakkifejezés, felhatalma-
zást jelent (közkeletű értelmezésében is, mert az egyetemi szervezetben az
egyes fakultások, azaz karok felhatalmazással rendelkeznek a profiljuknak
megfelelő doktorátus megadására).
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Rövidítések

8 A rövidítés 2011 előtt AE, ill. AES. Vö. Somorjai Ádám OSB: Magyar vonatkozású
kutatások, i. m. 46–51.



Korábban megjelent magyar nyelvű inventáriumok 
a vatikáni levéltárak hungarika anyagára

A Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja 
(Affari Ecclesiastici Straordinarii, levéltári anyaga az Vatikáni Állam-

titkárság Államközi Kapcsolatok Szekciója Történeti Levéltárában)

1803–1903 közöttre: A Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja
Levéltárának (Vatikánváros) a magyarországi egyházakra vonatkozó
forrásai (1803–1903). Összeállította Eördögh István, Szeged 1992.

1814–1937 közöttre: Rapporti delle Sessioni. Kongregációs döntések –
„Stampe” (Nyomtatványok): Somorjai Ádám OSB: Kétszáz éves a Vati -
káni Államtitkárság történeti – „külügyminisztériumi” – levéltára, i. m.
231sk.

1904–1939 Ausztria-Magyarország: Somorjai Á.: i. m. 233–236.
1921–1938 Magyarország (Ungheria): Somorjai Á.: i. m. 236–238.
1919–1938 Csehszlovákia: Somorjai Á.: i. m. 238–239.
1921–1941 Jugoszlávia: Somorjai Á.: i. m. 241.
1924–1940 Románia: Somorjai Á.: i. m. 242sk.

Vatikáni Apostoli Levéltár (az ún. „Titkos” Levéltár):
1920–1939: Tóth Krisztina–Tusor Péter: Inventarium Vaticanum I: A Bu -

dapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920–1939), Budapest–Róma 2016.
Letölthető itt: https://institutumfraknoi.hu/ inventarium_vaticanum_i_
budapesti_apostoli_nunciatura_leveltara_1920_1939

A vonatkozó levéltár forrásain alapuló publikációkat szemlézi.
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Hungarika anyagok
az egyes országok szerint





Amerikai Egyesült Államok – Stati Uniti
Posizione 10 

Myron C. Taylornak megküldött följegyzések az egyes országok hely-
zetéről, 1946–1952
ff. 575–629 Magyarország [ff. 576–581: följegyzés Taylornak Magyar-

országról (1947), ff. 582–589: Vegyes lapok (1946), ff. 590–628: föl-
jegyzés Taylornak Magyarországról (1946)]

ff. 685–741 Csehszlovákia [ff. 686–690: Vegyes lapok (1947), ff. 691–703:
följegyzés Taylornak Csehszlovákiáról, 1948. január (1947–48), ff. 704–
716 följegyzés Taylornak Csehszlovákiáról, 1947. szeptember (1947–48),
ff. 717–740: följegyzés Taylornak (1946. augusztus)

ff. 745–771 Románia [ff. 746–749: Vegyes lapok (1948), ff. 750–760: föl-
jegyzés Taylornak Romániáról, 1947. december (1947–48), ff. 761–770:
följegyzés Taylornak Romániáról, 1947. augusztus].

Argentína
Posizione 363

Varie
1943–1946

ff. 17–21 Argentin nagykövetség: a diplomáciai kapcsolatok felmondása
Bulgáriával, Franciaországgal, Magyarországgal és Romániával (1944)

Ausztria
Posizione 923

A Habsburg-ház és Ausztria. Tervek a háború utánra
1943–1956

ff. 26–32 Rev. Magyary Gyula Habsburg Ottó római informátora (1940–56)
ff. 58–61 Pápai audiencia megtagadása Habsburg-Lotharingiai Adelaide

császári és királyi főmagasságú asszonynak, Ausztria főhercegének,
Magyarország hercegasszonyának (1948)

15

USA – Argentína – Ausztria
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ff. 62–89 A régi Ausztria–Magyarország német ajkú lakosságának tragikus
sorsa – a salzburgi érsek által küldött megfontolások (1946. április)

ff. 124–133 Habsburg Ottó főherceg levele Mons. Magyary Gyulához (1945)
ff. 278–282 Ottawa – apostoli delegátus jelentése: Habsburg Ottó kanadai

látogatása (1940)

Posizione 947
Az ausztriai menekültek vallási ellátása, ezzel kapcsolatos 

egyházi felhatalmazások (fakultások)
1947–1954

ff. 26–40 Bécs–Mons. Dellepiane: a menekültek végleges elhelyezése Auszt-
riában. Protestáns kongresszus. Tervezetek (1950)

ff. 41–45 vegyes lapok (1949)
ff. 62–66 Innitzer bíboros tervezete az ausztriai menekültek ellátására (1948)
ff. 138–143 Bécs – apostoli nunciatúra: a menekültek ellátására illetékes

ausztriai pápai misszióknak engedélyezett fakultások. (1948)
ff. 144–150 Bécs – apostoli internunciatúra: a menekült plébánosok fölmen-

tése a „Missa pro populo” [szentmise a népért] kötelezettsége alól (1948) 
ff. 151–156 vegyes lapok (1947–1948)
ff. 157–166 Mons. Griffiths emlékeztetője Spellman bíboros számára az

ausztriai menekültek problémájával kapcsolatban (1947)
ff. 167–180 Bécs – Mons. Silvani: az ausztriai magyar menekültek ellátása,

P. Dénes György (1947)
ff. 181–220 Bécs – apostoli internuncius: az ausztriai menekültek ellátására

illetékes nemzeti delegátusok beszámolói. Javaslat P. Dénes kinevezésére
magyar delegátusnak. Javaslat Rev. Michele Lehmann, ill. P. Robert Schälz-
ky kinevezésére az ausztriai német ajkú menekültek számára. Kizárja
Weinbacher kanonokot. (1947)
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Belgium

Posizione 262
Politikai és vallási helyzet 1949. január 1-jétől

1949

ff. 66–71 Brüsszel, apostoli nuncius: Dumont katolikus újságíró válasza
egy Mindszenty bíboros védelmében írt újságcikk kapcsán a magyar
követ tiltakozására. Spaak miniszter beszéde a kommunisták ellen (1949)

Brazília

Posizione 535
Külföldi nyelv használata az igehirdetésben, a hitoktatásban és a sajtóban

1939–1942

ff. 2–9 Esztergom – Magyarország bíboros prímása: jelenti, hogy egy új
törvény értelmében Brazíliában lehetséges az anyanyelvi igehirdetés és
vallásoktatás a magyar emigránsok számára, és közbenjárást kér a brazil
kormánynál (1939)

Bulgária

Posizione 41
„Ortodox” Egyház

1947–1958

ff. 187–194 Belgrád – apostoli nunciatúra: információk a bulgáriai és a
magyarországi egyházról (1952)

Belgium – Brazília – Bulgária
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Csehszlovákia
Posizione 148 a

Szlovákia–Magyarország. Szlovák–magyar megegyezés 
az egyházi javakról

1940–1943
ff. 2–86 Szlovákia–Magyarország: felfolyamodás az Apostoli Szentszékhez,

Szüllő Lajos és Stepanoy János nyugdíjának folyósítása érdekében [ff.
3–36: Bratislava – Szüllő Lajos felfolyamodik az Apostoli Szentszékhez,
hogy kárpótolják a csehszlovák kormány által elkobzott egyházi javak
adminisztrációja körüli szolgálataiért (1940), ff. 37–46: Bratislava –
mons. Burzio: Szüllő Lajos peréről. Megküldi mons. Jantausch levelét
(1941), ff. 47–52: Budapest, apostoli nuncius: Szüllő Lajos peréről.
Megküldi Eminenciás Serédi levelét, ff. 53–56: vegyes lapok, ff. 57–78:
Bratislava – mons. Burzio: Stepanoy János felfolyamodása az esztergomi
főkáptalan ellen, nyugdíja folyósítása érdekében, ff. 79–85: vegyes lapok
(1941)]

ff. 87–102 Bratislava – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: a po-
zsonyi társkáptalan javait elkobozta a magyar kormány (1940–1941)

ff. 103–107 Budapest, apostoli nuncius: megállapodás Szlovákia és Magyar-
ország között a bratislavai egyházi javakkal kapcsolatban (1941)

ff. 108–116 Budapest, apostoli nuncius: a külügyminiszter szóbeli jegyzéke
az egyházi javak kérdésében (1941) 

ff. 117–123 Budapest, apostoli nuncius: az egyházi javakkal kapcsolatos
szlovák–magyar megegyezés szövegének fordítása (1941)

ff. 124–131 Budapest, apostoli nuncius: Eminenciás Serédi bíboros észre-
vételei a szlovák–magyar megegyezéssel kapcsolatban (1941)

ff. 132–142 Bern – Szlovák követség: az egyházi javakkal kapcsolatos szlo-
vák–magyar megegyezés szövegének eredetije és fordítása (1941)

ff. 143–152 Bratislava – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: az
egyházi javakkal kapcsolatos szlovák–magyar megegyezés szövege
(1941)

ff. 153–187 Bratislava – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: az
egyházi javakkal kapcsolatos szlovák–magyar megegyezés. Mons. Jan-
tausch kérvénye (1941)
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ff. 188–200 Bratislava – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: az
egyházi javak kérdéséről. Megfontolások Serédi bíboros felfogásával
kapcsolatban (1941)

ff. 201–226 Illetékességből áthelyezésre kerül a Szent Konzisztoriális Kong-
regációhoz mons. Jantauschnak és Serédi bíborosnak az egyházi javak
kérdésével kapcsolatos ügye (1941)

ff. 227 – 240 Róma – Szlovák követség: a szlovák kormány „megoldása” az
egyházi javak kérdésével kapcsolatban (1941)

ff. 241 – 253 Áthelyezésre kerül a Szent Konzisztoriális Kongregációhoz a
szlovák kormány „megoldása” az egyházi javak kérdésével kapcsolatban
(1942)

ff. 254–262 A Szent Konzisztoriális Kongregáció: tekintve a Jantausch–
Serédi bíboros függő ügyében a megoldás nehézségeit, kéri az Állam-
titkárság véleményét az ügy esetleges további fejleményeivel kapcsolat-
ban (1943)

Posizione 148
Az egyházi javak kérdése a müncheni egyezmény és a bécsi döntés után

1938–1940

ff. 2–150 Trnava/Nagyszombat [ff. 3–10: vegyes lapok (1938), ff. 11–18:
Prágai nunciatúra – Mons. Jantausch: az egyházi javak kérdése a mün-
cheni egyezmény és a bécsi döntés által kijelölt új államhatárok után
(1938), ff. 19–22: mons. Jantausch kérésének továbbítása Serédi bíboros-
hoz (1938), ff. 23–34: gazdasági perek a szlovákiai és magyarországi
egyházi intézmények között (1939), ff. 35–39: vegyes lapok (1939), ff.
40–71: áthelyezésre kerül a Szent Konzisztoriális Kongregációhoz a
Trnava apostoli kormányzói hivatal és a magyarországi Esztergom fő-
egyházmegyei hivatal elszámolásának ügye (1939), ff. 72–73: Serédi–
Jantausch per (1939), ff. 74–79: vegyes lapok (1940), ff. 80–95: a Szent
Benedek-rend javai kezelésének mérlege 1938 (1939) gazdasági évekről,
ff. 96–145: az egyházi javak kezelésének mérlege az 1938 (1939)-as gaz-
dasági évekről, ff. 146–149: vegyes lapok (1938)]

ff. 151–167 Zirc [ff. 152–161: Trnava – Mons. Jantausch, apostoli kormány-
zó: a zirci ciszteri apátság (Magyarország) Szlovákiában maradt birtokai
(1940), ff. 162–166: vegyes lapok (1940)]

Csehszlovákia
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ff. 168–189 Szepesség [ff. 169–182: Budapest, apostoli nuncius: a szepesi
püspöki menza javai (1940), ff. 183–188: vegyes lapok (1940)]

Posizione 148 b
Szlovákia – Amministrazione beni provenienti dall’Ungheria

1945–1947

ff. 2–24 Praga – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: az egyházi ja-
vak kezeléséről (1945)

ff. 25–68 melléklet – ff. 26–27: vegyes lapok (1935), ff. 28–37: Bíborosi bi-
zottság, Csehszlovákia: a „modus vivendi”-vel kapcsolatos néhány kérdés
gyakorlati rendezése. Sommario B, 1935

ff. 38–67 A Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációja, Csehszlová-
kia, a „modus vivendi”-vel kapcsolatos néhány kérdés gyakorlati rende-
zése. Sommario, 1936

ff. 69–106 Ponenze [ff. 70–87: Bíborosi bizottság, Csehszlovákia, a zálog alá
vett egyházi javak visszaadásáról a „modus vivendi” végrehajtása és a
hágai nemzetközi bíróságnál függő perek visszavonása után. Sommario,
1935, ff. 88–105: Bíborosi bizottság, Csehszlovákia, a „modus vivendi”-
vel kapcsolatos néhány kérdés gyakorlati rendezése. Relazione, 1935]

ff. 107–113 Prága – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: Mons. Jan-
tausch egy új bizottság felállítását javasolja a javak kezelésére (1946)

ff. 114–133 Mons. Lazik emlékeztetője az egyházi javakról (1947)
ff. 134–139 vegyes lapok (1947)
ff. 140–147 Mindszenty bíboros kéri részesedését az esztergomi javak

Szlovákiában fekvő részeinek jövedelméből (1947)
ff. 148–153 Vegyes lapok (1947)

Posizione 181
Szlovákia – egyházi közösségek

1941–1942
ff. 2–57 Bratislava – apostoli nunciatúra: egyházi közösségek (1941)
ff. 58–82 Bern: vélemény egyházi közösségek ügyben (1941)
ff. 83–85 Vegyes lapok (1941)
ff. 86–129 Egyházi közösségek Szlovákiában (1941)
ff. 130–143 Vegyes lapok (1941)
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ff. 144–154 Bratislava – Az Apostoli Szentszék ügyvivője: a szlovák ordi-
náriusok kérelme egyházi közösségek ügyében (1942)

ff. 155–282 Bratislava, apostoli nuncius: plébániaközösségek Magyarorszá-
gon (1942)

ff. 283–310 Bratislava – az Apostoli Szentszék ideiglenes ügyvivője: Prof.
Funczik Emil érvelését cáfolják a szlovák püspökök (1942)

ff. 311–324 Roma – Szent Konzisztoriális Kongregáció: nincs előzmény a
magyar egyházi közösségekről a Szent Konzisztoriális Kongregáció le-
véltárában (1942)

ff. 325–357 Kongregációs ülés – Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kong-
regációja: egyházi közösségek Szlovákiában. Relazione. Sommario,
1942. június

ff. 355–363 Egyházi közösségek Szlovákiában (1942)
ff. 364–374 Vegyes lapok (1942)

Posizione 184
Magyar jelképek a szlovák templomokban

1941–1944
ff. 2–41 Vegyes lapok (1941–1944)

Posizione 198
Politikai és vallási helyzet a felszabadulást követően

1944–1946

ff. 340–354 Washingtoni apostoli delegátus: magyar kisebbségek Cseh-
szlovákiában (1945)

ff. 382–384 Kárpátalja elcsatolása: La cession de la Ruthénie subcarpa-
thique, in Journal de G e n è v e, 1945. július 5. Molotov és és az új cseh-
szlovák kormányfő, Fierlinger által aláírt megegyezés (1945)

Posizione 200
Kisebbségek
1945–1949

ff. 2–8 Vegyes lapok (1945)
ff. 9–24 Bern – apostoli nunciatúra: magyar kisebbségek Csehszlovákiában

(1945)

Csehszlovákia
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f. 25 Intézkedések a német és magyar kisebbségek ügyében (Disposizioni
per le minoranze tedesche e ungheresi), in „L'Osservatore Romano”,
1945. augusztus 11.

ff. 26–33 Prága – apostoli nunciatúra: a német és magyar javak elkobzása
(1945)

ff. 34–38 A nunciushoz címzett följegyzés a papságnak a kisebbségek ügyé-
ben elfoglalt magatartásáról (1946)

ff. 76–105 Salzburg – Érsek: németek vallomásai a Csehszlovákiában és
Magyarországon elszenvedett üldöztetésekről (1945)

f. 616 Magyar kisebbségek (1946)
ff. 670–678 Vegyes lapok (1946–1947)
ff. 679–788 Mindszenty bíboros tiltakozásai és felhívásai (1946–1947)
ff. 789–799 Magyarok deportálása Csehszlovákiában (1945–1946)
ff. 799–810 Prága – apostoli internuncius: a magyarok helyzete Csehszlo-

vákiában (1946–1947)
ff. 811–835 Csehszlovák kormánynyilatkozatok (1947)
ff. 836–871 Magyar kormánynyilatkozatok (1947)
ff. 872–975 Prágai fölterjesztések és táviratok, azok válaszai. Magyarok

deportálása Csehszlovákiában (1947)
ff. 976–983 Magyar Kurír: hírek a magyarok deportálásáról Csehszlovákiá-

ban (1947)
ff. 984–990 Vegyes lapok (1947)
ff. 991–1012 Különféle a magyarok deportálásáról Csehszlovákiában. Rev.

P. Paolo Dezza S.J. esetleges érdeklődése. A szlovák kezdeményező
bizottság felhívása. Újsághírek. (1947)

ff. 1013–1035 Washington – apostoli delegátus: az amerikai püspöki kar
közvetítése Truman elnöknél a csehszlovákiai magyarok deportálásával
kapcsolatban (1947)

ff. 1036–1039 nyomtatvány: Miatyánk imádságos és énekeskönyv keresz-
tény katolikus hívek számára, Komárno, 1947

Posizione 204
Kárpátalja (Ruténia) – Az Oroszországhoz [Ukrajnához] csatolt Ruténia

politikai és vallási helyzete
1945–1953

ff. 2–7 Nem konzultálható
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ff. 8–104 Vegyes lapok (1945–1953)
ff. 105–112 Washington – apostoli delegátus: kárpátaljai személyiségek

internálása (1946) 
ff. 113–120 Magyarország prímásának a hivatalban átadott följegyzése a

kárpátaljai régió helyzetéről. A munkácsi püspök által tett nyilatkozat
téves változata. A rutének deportálása (1945–1946)

ff. 121–125 Washington – apostoli delegátus: Mons. Takách értesülése a
szovjet csapatok által elfoglalt Kárpátalja helyzetéről (1945)

ff. 126–130 Eichstätt, apostoli nuncius: Basilio Larj atya értesülései a kárpá-
taljai helyzetről – a több feleséget tartó Vas belügyi biztos – Ilnicky Sán-
dor, Marina Gyula és Demjanovicz Péter kanonokok kivégzése (1945)

ff. 131–139 Bukarest, apostoli nuncius: Mons. Rusu értesülései a munkácsi
püspökségről, amelyet minél hamarabb „likvidálni” akarnak (1945)

ff. 140–156 Keleti Kongregáció titkára: Rev. Bohdan (Adeodato) Volosin
beszámolója az orosz megszállás alatt lévő munkácsi püspökség helyze-
téről – Mons. Romzsa György Tódor püspök és Mons. Chira Sándor
határozott magatartása – A kultusszal megbízott Prof. Lintur visszaélé-
sei. – Ukrajna annektálásának kérése a lakosság részéről kényszerítés
eredménye (1945)

ff. 157–161 A Keleti Kongregáció audienciás kérelme a galíciai és az Orosz-
országhoz [Ukrajnához] csatolt kárpátaljai keleti rítusú egyházmegye val-
lási helyzetéről (1945)

Posizione 230
Vegyes ügyek 

1947–1956

ff. 79–90 A Szentatya karácsonyi üzenetének egyes részletei magyar, cseh
és szlovák fordításban (1950)

Posizione 246
A magyarországi Győr egyházmegye egyes plébániáinak 

Csehszlovákiához tartozása és azok egyházi hovatartozása
1947

Csehszlovákia
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ff. 2–6 Nem konzultálható
ff. 7–22 Vegyes lapok (1947–1949)
ff. 23–26 Csehszlovákiához csatolt magyar területek (1947)
ff. 27–28 Vegyes lapok (1947)

Posizione 248
Kisebbségek

1948

ff. 88–94 Rev. Csery áthelyezése (1948)
ff. 198–203 Esztergom – Mindszenty bíboros: közbenjárást kér a csehszlo-

vákiai magyar kisebbségek ügyében (1948)
ff. 204–213 Prága – apostoli internunciatúra: a csehszlovák kormány intéz-

kedése a magyar kisebbségek ügyében (1948)
ff. 214–224 Mindszenty bíboros: az Apostoli Szentszék közbenjárását kéri

11 szlovákiai magyar pap ügyében, akiket Szlovákiából Magyarországra
való kiutasítás fenyeget (1948)

ff. 225–232 Esztergom – Mindszenty bíboros: a csehszlovák és román
püspököknek a kommunizmussal kapcsolatos magatartását kifogásolja,
és jelenti a csehszlovákiai magyar kisebbség által elszenvedett vissza-
éléseket (1948)

ff. 239–247 Prága – apostoli internunciatúra: vallási ellátás a csehszlovákiai
magyar kisebbségek számára (1948)

ff. 248–253 Esztergom – Mindszenty bíboros: kéri a csehszlovákiai magyar
kisebbségek vallási ellátását (1948)

ff. 254–265 Esztergom – Mindszenty bíboros: a csehszlovák kormány vissza-
élései a magyar kisebbségek rovására. Magyar papok tervezett áthe-
lyezése kizárólag szlovák nyelvterületre. A magyar nyelvű katolikus
predikáció tiltása. (1947–1948)
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Posizione 251
A magyarországi Pannonhalma Apátságtól függő, szlovák területen lévő

plébániák jurisdikciója és a komárnói monostor
1947–1949

ff. 2–8 A pannonhalmi nullius apátságtól függő, szlovák területen lévő
plébániák jurisdikciója (1947) 

ff. 9–29 A komárnói monostor, a bencés szerzeteseknek a kormányzat által
kényszerű eltávolíttatása hiábavalóvá tették az eme közösség helyzeté-
nek szabályozására vonatkozó tárgyalásokat (1949)

Egyházi állam – Stati Ecclesiastici

Posizione 587
Különféle földrajzi térképek

1939–1948

ff. 35–38 Csehszlovákia különböző nemzetiségeinek földrajzi térképei
(1930)

ff. 94–96 Észak-Magyarország földrajzi térképe
ff. 118–120 Az erdélyi magyar követelések térképei (1940)
ff. 121–123 Közép-Európa politikai térképe, Ausztriának, Cseh- és Mor-

vaországnak a Német Birodalomhoz való annektálását követően, kézzel
jelezve Lengyelország felosztását Német- és Oroszország között.

Posizione 589
Apostoli Szentszék – Béketörekvések – A Szentatya tervezett üzenete

1939

ff. 285–298 Svájc, Magyarország, Belgium (1939)
ff. 484–507 Horthy parlamenti beszéde (1939. június)

Egyházi Állam – Stati Ecclesiaastici
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Posizione 605 b
Németország – Fakultások az európai háborús helyzetben

1939–1948

ff. 172–260 Magyarország, Románia, Szlovákia (1942–1945)

Posizione 605 Alfa
Legspeciálisabb fakultások 

1940–1948

ff. 92–229 Berni apostoli nunciatúra, a vichyi, berlini és budapesti nuncia-
túrák – isztambuli apostoli delegáció – Bukaresti apostoli nunciatúra [ff.
93–143: Svájc, ff. 144–153: Törökország, ff. 154–215: Németország, ff.
216–228: Franciaország]

ff. 410–426 Magyarország és Románia apostoli nunciusainak legspeciáli-
sabb fakultásai (1944–1945) 

ff. 469–505 A Magyarországnak engedélyezett legspeciálisabb fakultások
visszavonása (1946. március 4.). Rendkívüli fakultások engedélyezése a
bíboros prímásnak – beszámoló ezek felhasználásáról 1946 folyamán [ff.
470–477: legspeciálisabb fakultások a miskolci apostoli adminisztráció-
nak (1945–1947), ff. 478–504: Vegyes lapok (1946–1947)]

ff. 124–126 Románia néprajzi térképe (1930)

Posizione 605 w
Magyarország

1940–1945

ff. 2–11 Vegyes lapok (1940–1944)
ff. 12–26 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944–1945)
ff. 27–28 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944), [a faszci-

kulusz üres]
ff. 29–56 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944)
ff. 57–79 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944)
ff. 80–103 Budapest – apostoli nuncius: több fakultás kérése (1944)
ff. 104–125 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1943–1944)
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ff. 126–134 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944)
ff. 135–147 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944)
ff. 148–159 Fakultás a magyarországi nuncius számára kanonokok kine-

vezésére (1944)
ff. 160–168 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944) 
ff. 169–180 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944) 
ff. 181–193 Budapest – apostoli nuncius: fakultások kérése (1944)
ff. 194–203 Budapest – apostoli nuncius: fakultások felsorolása (1944)
ff. 204–215 Budapest – apostoli nuncius: a kérések negyedik listája (1944)
ff. 216–225 Budapest – apostoli nuncius: a kérések harmadik listája (1944)
ff. 226–244 Budapest – apostoli nuncius: a kérések második listája (1944)
ff. 245–269 Budapest – apostoli nuncius: a szokott fakultások engedélyezése

(1944) 
ff. 270–285 Budapest – apostoli nuncius: a kérések első listája (1944) 
ff. 286–292 Budapest – apostoli nuncius: életkor alóli fölmentés egy pap-

szentelés esetében (1943)
ff. 293–309 Esztergom – Serédi Jusztinián bíboros, Magyarország Prímása,

a magyar püspöki kar nevében kéri szentmise mondásának engedé-
lyezését a vasár- és ünnepnapokon délutáni időpontban (1943–1944)

Posizione 625 II

A Németország, Lengyelország és Szlovákia határain lévő területek egy-
házi kormányzása – az előzményekre lásd: Polonia 189

1939–1948

ff. 134–225 A Lengyelország határain lévő területek egyházi kormányzása
[ff. 135–144: Krakkó – bíboros érsek: a [trianoni békekötéssel Lengyel-
országhoz csatolt], Krakkóhoz tartozó szepességi és Árva-vármegyei es-
peresi kerületek nehéz vallási helyzete

ff. 145–155: Prága – Mons. Forni: Hlond bíboros – visszaadja a krakkói
érseknek az árvai és szepességi esperességek kormányzását, 

ff. 156–162: a két esperesi kerület kormányzása
ff. 163–177: Berlin, apostoli nuncius – a szepesi püspök kérései a krakkói

érsekség alá tartozó területek politikailag visszatértek Szlovákiához, ff.
178–180: vegyes lapok, ff. 181–218: Berlin, apostoli nuncius: a len-

Egyházi Állam – Stati Ecclesiaastici
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gyel–szlovák területek, ff. 219–224: a szlovák követség egyházi taná-
csosa által átadott emlékeztető és földrajzi térképek a szlovák csapatok
által elfoglalt és szlovák közigazgatás alá helyezett lengyel területek egy-
házi rendezéséről

ff. 226–234 A szepesi püspök megkapta az egykor egyházmegyéjéhez tar-
tozó területek kormányzását, amelyek lengyel ordinárius alá kerültek,
majd újonnan Szlovákiához csatoltattak – a berlini apostoli nuncius fel-
kérést kap adatközlésre a Szent Konzisztoriális Kongregáció számára

ff. 301–398 Vegyes ügyek [ff. 302–305: Ateista tevékenység az oroszok
által megszállt Lengyelországban, ff. 306–320: A német kormány
nyilatkozatai a megszállt Lengyelország vallási életéről, állásfoglalás
eminenciás Hlond bíboros kulmi és katowicei püspök ellen – Lengyel-
ország helyzete a fenti időpontban, ff. 321–329: Hautecombe – Hlond
bíboros – Magyarországra és Szlovákiába tervezett átköltözés, ff. 330–
343: A Németország és Lengyelország határán fekvő területek egyházi
kormányzóságai (ff. 331–336: Berlin – apostoli nuncius: a birodalom-
mal határos lengyel területeken élőkről, ff. 337–342: Berlin, apostoli
nuncius: Rendelet írja elő 28 plébánia visszatérését az Olsagebiet-hez, a
breslaui érsek szabad kormányzóságához.), ff. 343–398.

ff. 399–526 Lengyelország az orosz megszállás alatt [ff. 400–411: Eminen-
ciás Tisserant bíboros – kéri az olasz kormány oroszországi képviselőjét,
hogy járjon közben a rutén püspökök sorsa érdekében. ff. 412–414: S. E.
Mons. Cesarini – javasolja információk kérését a római szovjet nagykö-
vetségtől Lengyelországnak az oroszok által elfoglalt területén maradt
katolikusokról. ff. 415–425: Különböző irattári dokumentumokból merí-
tett hírek az oroszok által megszállt Lengyelországról, ff. 426–431: Len-
gyel nagykövetség a Quirinale palotában: sajtóinformáció Lengyelország
orosz megszállásáról, ff. 432–438: Budapest – apostoli nuncius: megkül-
di a máriapócsi baziliták elöljárójának jelentését az oroszok által megszállt
Lengyelországról. ff. 439–460: Eminenciás Szeptyckyj bíboros – infor-
mációk az oroszok által megszállt Lengyelországról, ff. 461–464: Emi-
nenciás Tisserant bíboros – információk a püspökök, a szerzetesek és a
hívek helyzetéről az oroszok által megszállt Lengyelországban, f. 465:
Egy lap, ff. 466–480: Eminenciás Tisserant bíboros – az oroszok által
elfoglalt lengyel területről szóló hírek, ff. 481–494: Budapest – apostoli
nuncius: megküldi Mons. Stojka jelentését az oroszok által megszállt
Lengyelországról. ff. 495–511: Berlin, apostoli nuncius: hírek Lemberg-
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ből, ff. 512–515: Eminenciás Tisserant bíboros – hírek Mons. Szeptyc-
kyjről, ff. 516–521: Bukarest, apostoli nuncius: Lengyelországról – a
szovjetek magatartása a Lengyelországban elfoglalt területen, ff. 522–
525: Eminenciás Tisserant bíboros – információk az orosz és a német
hadsereg által elfoglalt területen élő rutén püspökökről és hívekről].

Posizione 645
Pontificia Opera della Propagazione della Fede 

A Hitterjesztés Pápai Művei
1940–1946

ff. 2–8 Propaganda Fide – Prefektus: A Hitterjesztés Pápai Művei és a pap-
ság missziós uniói a Magyarországhoz csatolt román egyházmegyékben
(1941)

Posizione 670 b
Diplomáciai Posta

1940–1950
ff. 404–659 Belgium, Horvátország, Írország, Jugoszlávia, Hollandia, Szlo-

vákia, Magyarország, Románia és más kisebb európai nemzetek (1940–
1948)

Posizione 715
Città del Vaticano – A Vatikánváros az olasz háború 

második esztendejében 
1941–1943

ff. 41–57 magyar gabona küldése a Vatikánvárosba (1942)

Posizione 732
Nemzetközi helyzet a háború negyedik esztendejében 

(1942 szeptemberétől)
1942–1944

ff. 85–95 „St. Galler Tagblatt” 1943. június 10.; „Journal de G e n è v e” 1943.
június 17. Magyarország és Románia helyzete. Az Apostoli Szentszék és
a Balkán (1943)

Egyházi Állam – Stati Ecclesiaastici
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Posizione 734
Kommunista veszély és propaganda

1941–1946
ff. 49–58 Budapest – Kállay Miklós miniszterelnök és külügyminiszter  az

Apostoli Szentszék intézkedését kéri, hogy a kommunizmusnak gátat
lehessen vetni (1943)

Posizione 742
Rítusváltozások – lásd Magyarország 109: 7536 e 7702/42

1942
ff. 2–5 Fakultások a pápai követek számára rítusváltozás engedélyezésére

(1942)
ff. 6–14 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Scheffler János írása a rítusvál-

tozásokról (1941)
ff. 15–21 Keleti Kongregáció – Titkár – A „Nemini licere” dekrétum vissza-

vonása, amellyel a pápai követek fakultást kaptak a rítusváltozások
engedélyezésére (1940)

ff. 22–28 Kelet-Kongó – Titkár – A „Nemini licere” dekrétum visszvonása,
amellyel a pápai követek fakultást kaptak a rítusváltozások engedé-
lyezésére (1940)

Posizione 752
Enciklika az ifjúság keresztény neveléséről

1943–1944
ff. 2–48 Vegyes lapok (1943–1944) – Serédi Jusztinián bíboros herceg-

prímás, esztergomi érsek javaslata.

Posizione 770
Németország – „Szövetséges hatalmak” – Kísérletek a közeledésre 

1944–1945
ff. 2–12 Mons. Tardini följegyzése a következő diplomatákkal való megbe-

szélésekről: S. E. C o m n è n e (Románia) – a bolsevik veszélyről és egy
európai és világszövetség esedékességéről. S. E. Apor (Magyarország) –
a magyar helyzetről. S. E. német nagykövet: a szövetséges hatalmakkal
való ellenség beszüntetésére irányuló javaslatokról, a nácizmus és az
Egyház kapcsolatairól, a zsidókérdésről (1945)
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Posizione 806
Az orosz befolyási övezetekben elkövetett erőszakos eseményekkel 

kapcsolatos dokumentáció megküldése a pápai követségekre
1945–1946

ff. 182–188 A kárpátaljai helyzetről szóló beszámoló megküldése Amerikai
Egyesült Államokhoz akkreditált apostoli delegátushoz (1945) 

Posizione 807
Menekültek – lásd. America Latina 33, folytatását in: Egyesült Államok 9

1945–1947
ff. 338–343 Menekültek emigrációja az Egyesült Államokba (1945)
ff. 344–353 U.N.R.R.A.-kongresszus Genfben. A menekültek kérdése

(1946)
ff. 354–358 A „La Guardia” nyilatkozata a menekültek kérdéséről (1946)
ff. 416–432 Washington – apostoli delegátus: „Agreement relating to Priso-

ners of War and Civilians liberated by Forces operating under Soviet
Command and Forces operating under United States of America Com-
mand”. Jaltai egyezmény (1946)

ff. 655–657 Eichstätt – apostoli nuncius: magyarok és litvánok Németor-
szágban. A kiűzöttek és repatriálandók (1945)

ff. 658–663 Eichstätt – apostoli nuncius: magyar és litván menekültek (1945)
ff. 664–671 Salzburg – Érsek: a salzburgi menekülttáborok helyzete (1945)
ff. 685–696 Washington – apostoli delegátus: a menekültek hazatelepítéséről

(1945)

Equator
Posizione 547

Equator – Szerzetesek
1947–1961

ff. 16–22 Quito – apostoli nuncius: a missziós kongregáció (lazaristák)
equatori rendtartományának vizitátora kérelmezi, hogy támogassák ter-
vét: ugyanazon kongregáció magyar tartományából szerzetesek áthe-
lyezése Equatorba (1951)

Equator
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Franciaország
Posizione 893 B

De Gaulle tábornok és az ő „kormánya”. Az új kormány: 1944. december 4.
1941–1945

ff. 29–31 Budapest – apostoli nuncius: a magyarországi francia követ, gróf
Roberto de Dampierre lemondása, a vichyi kormánnyal való szembenál-
lása miatt (1942)

Germania – Németország
Posizione 901

Németország – Lengyelország – Csehszlovákia. Szeminarista menekültek
Kelet-Németországból, Lengyelországból, Csehszlovákiából 

és Magyarországról
1945

ff. 2–8 Róma – Szent Konzisztoriális Kongregáció: Rev. Dr. Zágon József, a
magyar menekültek rendkívüli apostoli vizitátorának levele, amelyben
kétségeit fejezi ki a „Circa incardinationes et sacros ordines pro clericis
profugis” [A menekült papok inkardinációja és szent rendjei] normáival
kapcsolatban. (1952)

Jugoszlávia
Posizione 160

Horvátország – Rasszizmus
1941–1945

ff. 70–81 Zágráb – Az Apostoli Szentszék kiküldöttje: a Törökországba
utazó horvátországi zsidó gyermekek engedélye a Magyarországon és
Románián történő áthaladásra (1942)

Posizione 205
Bánát – apostoli kormányzóság

1943–1958
ff. 2–4 Nem konzultálhatók
ff. 5–33 Vegyes lapok (1948–1957)
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ff. 34–53 Belgrád – apostoli nunciatúra: Mons. Ujci József apostoli kor-
mányzó beszámolója a Bánát helyzetéről (1946)

ff. 54–71 A jugoszláviai Bácska német ajkú lakossága (1945–1946)
ff. 72–77 A jugoszláv Bánát apostoli kormányzóságának [egyházi] feljebb-

viteli bírósága (1946)
ff. 78–82 Vegyes lapok (1943–1958)

Posizione 246
Muraköz (Szombathely egyházmegye) 
– jugoszláviai apostoli kormányzóság

1946
ff. 2–10 Vegyes lapok (1946)

Posizione 247
Bácska (a kalocsai érsekség jugoszláviai része) – apostoli kormányzóság

1945–1953
ff. 76–91 Mons. Budanovic kinevezése bácskai apostoli kormányzónak

(1945–1946)
ff. 92–109 Belgrád – apostoli nunciatúra: a bácskai apostoli kormányzóság

helyzete (1946)
ff. 110–117 Belgrád – az apostoli nunciatúra kormányzója [reggente]: pápai

levelet kér Mons. Budanovic számra, pappászentelésének 50. évforduló-
ja alkalmából (1947)

Posizione 256
1947–1958

ff. 512–516 Egy jugoszláviai magyar asszony levele a katolikusok szörnyű
üldözéséről (1949) 

Posizione 260
Visszaélések az egyház ellen

1947–1949
ff. 274–279 Belgrád – az apostoli nunciatúra kormányzója: templomrom-

bolások a Vajdaságban (1948–1949)

Jugoszlávia
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Posizione 262
Különféle fakultások és felmentések

1947–1958
ff. 179–181 Bánáti apostoli kormányzó

Kolumbia
Posizione 681

Szociális kérdés
1948–1953

ff. 2–9 Bogotá – apostoli nunciatúra: Kibedi urat a rendőrség kiutasítja
Kolumbiából (1952)

ff. 10–24 Bogotá – apostoli nuncius: a magyar nemzetiségű Kibedi úr „kom-
munistagyanús” tevékenysége az őt vendégül látó Kolumbia diszkre-
ditálására irányul (1951)

Románia

Posizione 122
(Gyulafehérvár/Alba Julia) Püspök kinevezése

1938–1950

ff. 1–226 Mons. Márton iratai saját védelmében (1941–1949)
ff. 227–396 Püspökkinevezés. Mons. Márton Áron kinevezése. Az egy-

házmegye állapota (1938)
ff. 228–231 Vegyes lapok (1950)
ff. 232–236 Bukarest – apostoli nunciatúra: Mons. Boga gyulafehérvári

helynök letartóztatása (1950)
f. 237 Egy lap
ff. 238–248 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: a gyulafehérvári

helynök veszélyes helyzete és a latin szertartású katolikusok várható erő-
szakos üldözése (1950)

ff. 249–255 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: Mons. Boga gyu-
lafehérvári helynök letartóztatása (1950)

ff. 256–271 Vegyes lapok (1949–1950)
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ff. 272–301 Bukarest – apostoli nunciatúra: Mons. Márton körüli szimpátia-
tüntetések és a kommunista sajtó támadásai (1948–1949)

ff. 302–324 Vegyes lapok (1948–1949)
ff. 325–332 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: a gyulafehérvári

püspök, Mons. Márton megtiltja papjainak a Magyar Népi Szövetségbe
való beiratkozást és elrendeli a politikába való be nem avatkozást a kato-
likus iskolákban. A nunciatúra vezetőjének látogatása Kolozsvárott és
Gyulafehérváron

ff. 333–347 Bukarest – apostoli nunciatúra: missziók a gyulafehérvári egy-
házmegyében (1947)

f. 348 Egy lap (1946)
ff. 349–355 Bukarest – apostoli nuncius: különleges fakultásokat kér Mons.

Márton gyulafehérvári püspök számára (1943)
ff. 356–362 Bukarest – apostoli nuncius: Mons. Márton gyulafehérvári püspök

működése és a kormány vele kapcsolatos magatartása (1941)
ff. 363–395 Vegyes lapok (1938–1939)

Posizione 131
Erdélyi magyar összeesküvés és a papság, valamint 

Mons. Fiedler szatmári püspök felelőssége
1939–1942

f. 2 Egy lap (1942)
ff. 3–12 Mons. Fiedler jövedelme Szatmár és Nagyvárad menzájáról

(1941–1942)
ff. 13–35 Budapest – apostoli nuncius: megküldi Mons. Fiedler újabb bead-

ványát, amelyben rehabilitációját kéri (1941–1942)
ff. 36–41 Budapest – apostoli nuncius: megküldi Mons. Fiedler, múliai c.

püspök igazoló levelét (1942)
ff. 42–61 Bukarest – apostoli nuncius: a román állam elleni összeesküvésbe

belebonyolódott papokkal szemben lefolytatott kánoni eljárás dokumen-
tumai (1940–1941)

ff. 62–70 Rev. Vaulwetter János (1940)
ff. 71–77 Bukarest – apostoli nuncius: egyházi büntetések a szatmári össze-

esküvésbe belebonyolódott papok ellen (1940)
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ff. 78–120 Vegyes lapok (1939–1940)
ff. 121–163 Szatmári és nagyváradi összeesküvés. Mons. Fiedler lemon-

dása. Az apostoli kormányzóságra a gyulafehérvári püspök, Mons. Már-
ton kap megbízást (1933–1939)

ff. 164–176 Vegyes lapok (1939)
ff. 177–183 Románia – apostoli nuncius: az erdélyi magyar összeesküvés és

a szatmári-nagyváradi papság részvétele (1939)

Posizione 135
Szatmár és Nagyvárad – Püspök kinevezése 

(Mons. Napholcz Pál S.J.)
s1940–1957

ff. 2–3 Vegyes lapok (1940)
ff. 4–5 Nem konzultálhatók
ff. 6–11 Vegyes lapok (1948–1957)
ff. 12–18 Bukarest – apostoli nuncius: úgy véli, hogy P. Napholczot szívesen

látná a magyar kormány, és ezért megerősíthető lenne a szatmári és nagy-
váradi székben (1940)

ff. 19–21 Vegyes lapok (1940)
ff. 22–25 Budapest – apostoli nuncius: P. Napholcz S.J. lemond a szatmári

és nagyváradi székről, amelyről a nyilvánosság nem értesült (1940)
ff. 26–71 Vegyes lapok (1940)

Posizione 142 A
Politikai feszültség Románia és Magyarország között. 

A bécsi döntés és annak közvetlen következményei
1940–1943

f. 2 Egy lap (1940)
ff. 3–60 Bukarest – apostoli nuncius: Mons. Aftenie iratai a magyar meg-

szállást követő sajnálatos erdélyi eseményekről (1940–1941)
ff. 61–76 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Suciu a nagyváradi egyház-

megye magyar részének helynöke beszámol papjainak vesszőfutásáról,
száműzetéséről és letartóztatásáról (1940)

ff. 77–83 Vegyes lapok (1941)
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ff. 84–93 Keleti Kongregáció – Titkár: Mons. Rotta 4401/40 sz., 1940. no-
vember 29-én kelt jelentése a román rítusú egyháziak és hívek zaklatá-
sáról. Mons. Hossu beszámolója (1940)

ff. 94–97 Keleti Kongregáció – Titkár: Mons. Balan lugosi püspök levele
Rev. Nicola Pop és felesége letartóztatásáról (1941)

ff. 98–104 Bukarest – apostoli nuncius: megküldi Mons. Aftenie és Prof.
Borza beszámolóját a románok elleni magyar zaklatásokról (1940)

ff. 105–117 Mons. Nicolescu fogarasi érsek: megküldi Mons. Joan Suciu
nagyváradi helynök három beszámolóját azokról a zaklatásokról, ame-
lyekben a románok részesültek a Magyarországhoz csatolt területeken
(1940)

ff. 118–171 Mons. Nicolescu és Mons. Balan: magyar zaklatások romá-
nokkal szemben. Az Erdélyből száműzött román papok névsora (1940)

ff. 172–181 Vegyes lapok (1943)
ff. 182–253 Mons. Pop (Papp) József szentjobbi apát [ff. 183–195: Vegyes

lapok (1942), ff. 196–204: az ügy a Konzisztoriális Kongregációhoz
kerül (1941), ff. 205–210: Bukarest, apostoli nuncius: Pop József kano-
nok (1941), ff. 211– 225: Bukarest

ff. 254–276 Vegyes lapok (1942)
ff. 277–310 Keleti Kongregáció – Titkár: a magyarország román kisebbség

elleni súlyos visszaélések. Mons. Giuliu Hossu, kolozsvár-szamosújvári
püspök beadványa (1941–1942)

f. 311 Egy lap (1941)
f. 312 Az Apostoli Szentszék által tett lépések a magyar hatóságok által

száműzött bizánci-román szertartású papok visszatérésére
ff. 313–318 Budapest – apostoli nuncius: Rev. Nicola Pop kiszabadítása (1941)
ff. 319–324 Budapest – apostoli nuncius: a fogarasi érsekség papjainak ki-

utasítása Magyarország területéről (1940)
ff. 325–334 Budapest – apostoli nunciatúra: kedvezőtlen válasz a miniszter-

tanács elnökétől a Székely Helynökség román papjainak visszatérése
körül (1940)

ff. 335–339 Budapest – apostoli nuncius: köszönőlevél Serédi bíboroshoz a
románok elleni intézkedések megszüntetéséért tett lépéseiért. A háborús
kormány pszhichológiája és kellemetlenkedése (1940)

ff. 340–352 Budapest – apostoli nuncius: a minisztertanács elnökének ked-
vező intézkedései a száműzött papok visszatéréséért (1940)



38

AA. EE. SS. inventárium 1939–1948

ff. 352–356 Budapest – apostoli nuncius: lépések a száműzött papok Ma-
gyarországra való visszatéréséért (1940)

f. 357 faszcikulusz borítólapja
ff. 358–365 Bukarest – apostoli nuncius: román papok kiutasítása a Ma-

gyarország által okkupált területekről. Ion Agarbiceanu kanonok bead-
ványa 160 román rítusú pap letartóztatásáról (1940)

f. 366 Egy lap (1940)
ff. 367–372 Bukarest – apostoli nuncius: egy görög katolikus pap kormány-

kinevezése az aradi minoriták konventje javai kezelésének felügyelője
tisztjére (1941)

ff. 373–526 Erdély – Románok zaklatása a magyarok által, [ff. 374–377:
Keleti Kongregáció – Titkár: Rev. Bojor András családjának kiirtása
(1941), ff. 378–383: Bukarest – apostoli nuncius: a keleti szertartású pap-
ság és hívek folyamatos bántalmazása

ff. 527–531 Bukarest – apostoli nuncius: két román ordinárius római uta-
zása. Fokozódik a feszültség a románok és a magyarok között (1940)

ff. 532–573 Vegyes lapok
ff. 574–578 Bukarest – apostoli nuncius: népesedési statisztika a bécsi dön-

tés után (1940)
ff. 579–631 Vegyes lapok (1940–1942)
ff. 632–636 Budapest – apostoli nuncius: tárgyalás a külügyminiszterrel:

bécsi döntés. Az alkotmány módosításának eshetősége. A kormányzó eset-
leges leváltása. Spanyol válság (1940)

ff. 637–642 Budapest – apostoli nuncius: augusztus 30-i bécsi döntés (1940)
ff. 643–648 Román nagykövetség: 1940. augusztus 30-i bécsi döntés Románia

és Magyarország között
ff. 649–657 Budapest – apostoli nuncius: magyar–román vita (1940)
ff. 658–704 Vegyes lapok (1940)

Posizione 143
Politikai és vallási helyzet a bécsi döntést (1940. augusztus 30.) követően

1940–1942

ff. 2–13 Bukarest – apostoli nuncius: Antonescu tábornok római látogatása.
XII. Piusz pápánál kihallgatáson (1940. november 16.)



39

Románia

ff. 14–24 Vegyes lapok (1940)
ff. 25–47 Keleti Szent Kongregáció – titkár: vallási helyzet a magyar szuve-

renitás alá került erdélyi területeken (1941)
f. 48 Egy lap (1941)
ff. 49–53 Bukarest – apostoli nuncius: Alexander Avakoumovitch jugoszláv

követ távozása (1941)
ff. 54–57 Bukarest – apostoli nuncius: katonai folyóirat, nemzeti ünnepi

szám (1941)
ff. 58–62 Bukarest – apostoli nuncius: szerzetházak elkobzása katonai

kórházak létesítésére (1941)
ff. 63–66 Bukarest – apostoli nuncius: politikai helyzet. A németek teljes

mértékben jóváhagyják Antonescu tábornok politikáját (1941)
ff. 67–75 Vegyes lapok (1941)
ff. 76–82 Bukarest – apostoli nuncius: beszélgetés Antonescu tábornokkal

(1941)
ff. 83–113 Bukarest – apostoli nuncius: Juliu Maniu beadványa a bécsi dön-

tés következményeiről Romániára nézve (1941)
ff. 114–122 Bukarest – apostoli nuncius: népszavazás az Antonescu-kor-

mány mellett. Változások a külügyminisztérium hivataljaiban (1941)
ff. 123–128 Bukarest – apostoli nuncius: kormányzati intézkedések a papság

magatartásáról (1941)
f. 129 Újságcikkek
ff. 130–133 Bukarest – apostoli nuncius: belpolitikai és nemzetközi helyzet

(1941)
ff. 134–140 Bukarest – apostoli nuncius: Antonescu tábornok kiáltványa a

nemzethez az 1941. január 21–23. közötti légiólázadás utáni helyzetről
(1941)

ff. 141–148 Vegyes lapok (1941)
ff. 149–153 Bukarest – apostoli nuncius: új kormányalakítás, a minisztériu-

mok élén tábornokok. Légiólázadás és polgárháború (1941)
ff. 154–158 Bukarest – apostoli nuncius: légiós lázadás kirobbanása és erő-

szakos kormányzati válasz (1941) 
ff. 159 – 162 Bukarest – apostoli nuncius: változások a minisztériumban.

A legionáriusok tevékenysége. Az erdélyi zóna vallási problémái (1941)
ff. 163–169 Bukarest – apostoli nuncius: Románia földrajzi térképe az egy-

házmegyék és a tartományok határaival (1941)
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ff. 170–171 Vegyes lapok
ff. 172–177 Bukarest – apostoli nuncius: Újévi jókívánságok I. Mihály király-

nak. Egy Madonna-kép másolatának felajánlása (1940)
ff. 178–181 Bukarest – apostoli nuncius: beszélgetés a minisztertanács elnö-

kével, Antonescu tábornokkal. Elmaradt Sturdza hercegnél az audiencia,
mert váratlanul lemondott a külügyminiszteri posztról. Erdély egyházi
helyzete.

f. 182 Egy lap (1940)
ff. 183–186 Bukarest – apostoli nuncius: földrengés, az Antonescu-kormány

intézkedései és javaslatai, lelki megfontolások (1940)
ff. 187–191 Vegyes lapok (1940)
ff. 192–206 Károly román király helyzete (1940–1941)
ff. 207–210 Bukarest – apostoli nuncius: német nyomás az oroszországi

háborúba való belépésre (1941)
ff. 211–219 Bukarest – apostoli nuncius: Antonescu tábornok kiáltványa a

papsághoz. Az olasz nagykövetség följegyzése (1940)
ff. 220–228 Bukarest – apostoli nuncius: A román legionárius párt „misz-

tikája”. Élén Prof. Horia Sima (1940)
ff. 229–231 Vegyes lapok
ff. 232–236 Bukarest – apostoli nuncius: a temesvári egyházmegye iskolabi-

zottságának tevékenysége. A német közösség kívánalmai (1940)
f. 237 Egy lap (1940)
ff. 238–241 Bukarest – apostoli nuncius: I. Mihály király trónralépése Elena

anyakirálynő visszatérése Romániába. Antonescu tábornok új kormánya
és a Nemzeti Légiós Párt (1940)

ff. 242–291 Vegyes lapok (1940)
ff. 292–295 Bukarest – apostoli nuncius: beszélgetés a külügyminiszterrel.

Lengyel menekültek Romániában. Megkeresztelt zsidók a keresztény is-
kolákban. A kolozsvári egyetem pere a nagyszebeni ferences nővérek ellen

ff. 296–675 Bukarest – apostoli nuncius: 1940. szeptember és 1940. január
közti fontosabb romániai események összefoglalása és azok kormányzati
jóváhagyása (1941–1942)
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Posizione 145
Temesvár – A piarista atyák kollégiuma

1940–1947

ff. 2–3 Vegyes lapok (1947)
ff. 4–7 Bukarest – apostoli nuncius: a temesvári piarista kollégium elkob-

zása. P. Tóth tartományfőnök helyettes letartóztatása. Reformok szük-
ségesek (1945)

ff. 8–16 Bukarest – apostoli nuncius: a temesvári piaristák helyzetének súlyos-
bítása (1944)

f. 17 Egy lap (1943)
ff. 18–25 Bukarest – apostoli nuncius: a piaristák jogi elismerése (1941)
ff. 26–27 Vegyes lapok (1940)
ff. 28–34 Bukarest – apostoli nuncius: a temesvári piarista kollégium (1940)

Posizione 150
Gyulafehérvár – A gyulafehérvári székeskáptalan 

Magyarországon tartózkodó tagjai
1941

ff. 2–9 Vegyes lapok (1941)

Posizione 151
Szatmár (Satu Mare) és Nagyvárad (Oradea Mare) 

Az egyházmegye és a Romániában lévő egyházi javak kormányzása
1941–1944

ff. 2–7 Budapest – apostoli nuncius: a román kormány beavatkozása a nagy-
váradi egyházmegye Románia területén maradt némely javainak kor-
mányzásába (1944)

ff. 8–13 Bukarest – apostoli nuncius: Mons. Márton és Pop kanonok vitája
(1944)

ff. 14–17 Bukarest – apostoli nuncius: beszélgetés Prof. Aurel Popa kul-
tuszminisztériumi általános titkárral a nagyváradi egyházi javakról, a
szemináriumi szabályzatról és a felekezeti iskolák javairól (1943)

ff. 18–25 Timisul de Sus – apostoli nuncius: a Romániában fekvő beiusi
(bölényesi) egyházi javak kérdésének megoldása és Bikfalvi István kano-
nok vagyonkezelőként való elismerése (1944)
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ff. 26–29 Bukarest – apostoli nuncius: Bikfalvi kanonok, a nagyváradi egy-
házmegye Romániában maradt javainak vagyonkezelője (1943)

f. 30 Egy lap (1943)
ff. 31–107 A nagyváradi egyházmegye Romániában maradt javainak va-

gyonkezelése (1942–1943)
ff. 108–117 Bukarest – apostoli nuncius: A nagyváradi egyházmegye Romá-

niában maradt javainak vagyonkezelése (1942)
ff. 118–125 Bukarest – apostoli nuncius: A nagyváradi egyházmegye Romá-

niában maradt javainak vagyonkezelése. Hauler Pál kanonok helynöki
kinevezése (1941)

ff. 126–131 Bukarest – apostoli nuncius: A nagyváradi egyházmegye Romá-
niában maradt javainak rendes vagyonkezelése (1941)

ff. 132–142 Bukarest – apostoli nuncius: Pop József kanonok delegálása
nagyváradi és szatmári egyházmegye Romániában maradt javainak
vagyonkezelésére (1941)

ff. 143–153 Bukarest – apostoli nuncius: Pop József kanonok magyarázata a
a nagyváradi és szatmári egyházmegye Romániában maradt javainak
vagyonkezelésére kapott megbízással kapcsolatban (1941)

ff. 154–165 Bukarest – apostoli nuncius: Mons. Márton véleménye Szatmár
és Nagyvárad apostoli kormányzója, Pop József kanonok megbízásáról
az egyházmegyei javak vagyonkezelésére (1941)

ff. 166–170 Bukarest – apostoli nuncius: Pop József kanonok szentjobbi
apát, a román kormány és a bukaresti érsek beleegyezésével megkezdte a
nagyváradi egyházmegyei és premontrei javak vagyonkezelését.

Posizione 154
A Moldáviában (Besszarábiában) élő magyar nyelvű csoportok 

vallási ellátása
1941–1943

ff. 2–13 Róma – Szentszéki Magyar Királyi Követség: moldáv népesség
Romániában (Besszarábiában). A magyar nyelvcsoport lelki ellátása 
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Posizione 157
Románia – Magyarország. Viszályok románok és magyarok között 

a határvidéken. Visszaélések egyházi emberek ellen politikai indokokból
(1941 augusztusától)

1941–1944
ff. 2–6 Magyar nyelvű görög katolikus liturgia egy kolozsvári bizánci román

templomban, ezt követő románellenes tüntetés (1941)
ff. 7–10 Keleti Kongregáció – Titkár: incidensek Mons. Hossu és a kolozs-

vári rendőrség között (1942)
ff. 11–19 A magyar nemzeti himnusz templomi éneklése (1942)
ff. 20–32 Keleti Kongregáció – Titkár: ellenséges tüntetések román intézmé-

nyek ellen Kolozsváron (1942) ff. 33– 38Serédi bíboros, Magyarország
prímása és őexcellenciája Mons. Arata, a Szent Keleti Kongregáció
asszesszora által felsorolt kérdések egy 1942. június 19-én tartott meg-
beszélésen (1942)

ff. 39–40 Mihai A. Antonescu, Perché lottiamo [Miért harcolunk], 1942
ff. 41–48 Szentszéki román követség – Követ: Rev. Ernesto Bruckner

(1942)
ff. 49–56 Bukarest – apostoli nuncius: a román kormány által támasztott ne-

hézségek Rev. Fodor Józseffel szemben (1944)
f. 57 Egy lap (1943)
ff. 58–61 Bukarest – apostoli nuncius: ellenségeskedés románok és magya-

rok között (1943)
ff. 62–72 P. Otto Kanisius Farrenkopf S.J., az Úr Édesanyja nővéreinek

apostoli biztosa (1943)
ff. 73–77 A magyarok intenzív kálvinista propagandát szándékoznak kifej-

teni az erdélyi románok között (1942)
ff. 78–87 Rev. Kovács Lajos (1942–1943)
ff. 88–94 Magyar követség: egy magyar kápolna felrobbantása román terü-

leten (1942)
ff. 95–101 Vegyes lapok (1942)
ff. 102–109 Bukarest – apostoli nuncius: a román hatóságok gabonát rekvi-

rálnak a magyar nemzetiségű állampolgároktól (1942)
ff. 110–115 Bukarest – apostoli nuncius: magyar nyomásgyakorlás az erdé-

lyi görög katolikusok és ortodoxok katolizálására vagy protestantizá-
lására (1942)
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ff. 116–120 Vegyes lapok (1942)
ff. 121–129 Magyar szentszéki követség – Hajdúdorog egyházmegye (1942)
ff. 130–133 Bukarest, apostoli nuncius: a mindkét állam területére eső egy-

házmegyék püspökeinek nehézségei a határátlépés során (1942)
ff. 134–137 Miért harcolunk? Prof. Michele A. Antonescu, a román minisz-

tertanács helyettes elnökének munkája (1942)
ff. 138–153 Bern, apostoli nuncius: a Romániában alkalmazott magyarel-

lenes intézkedések (1942)
ff. 154–177 Keleti Kongregáció – Titkár: vitatott politikai-vallási kérdések

Erdélyben (1941–1942)
ff. 178–181 Keleti Kongregáció – Titkár: a hajdúdorogi püspök és a szat-

mári bizánci szertartású parókia peres ügye (1942)
ff. 182–202 Rev. Fodor József temesvári plébános, az erdélyi magyar hívek

katolikus konföderációjának elnöke (1942–1943)
ff. 203–211 Keleti Kongregáció – Titkár: Rev. Alessandro Casocaru letar-

tóztatása (1942)
ff. 212–220 Bukarest – apostoli nuncius: az erdélyi magyar papság politikai

tevékenysége (1941)

Posizione 161
Románia–Magyarország. A román püspökök részvétele 

a magyar püspökkari üléseken
1942

f. 2 Egy lap (1942)
ff. 3–17 Keleti Kongregáció – Titkár: a román püspökök távol maradhatnak

a magyar püspökkari ülésekről (1940–1942)

Posizione 162
Hitoktatók a Magyarországhoz csatolt román területek 

bizánci szertartású tanulói számára
1942

ff. 2–7 Vegyes lapok (1942)
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Posizione 173
Románia, Magyarország (Erdély) – Viszályok románok és magyarok

között. Egyházi személyek zaklatása politikai okokból
(1944 januárjától)

1944–1945

ff. 2–5 Bukarest – apostoli nuncius: találkozás a máramarosi görög katolikus
püspökökkel. A zsidók helyzete a faji üldözések miatt (1945)

ff. 6–8 Bukarest – apostoli nuncius: Mons. Pacha temesvári püspök elleni
sajtóhadjárat (1945)

ff. 9–16 Bukarest – apostoli nuncius: Mons. Pacha Ágoston temesvári püspök
védekezése Hitlernél tett látogatása és a felekezeti iskolák kérdésében
elfoglalt álláspontja miatt (1945)

ff. 17–20 Bukarest – apostoli nuncius: a nagyszebeni intézetből (börtönből)
két ferences kedvesnővér amnesztiával szabadul (1944)

ff. 21–24 Timisul de Sus – apostoli nuncius: két nagyszebeni mallersdorfi
ferences nővér letartóztatása (1944)

ff. 25–38 Szatmár – Nagyvárad egyházmegye helyzete a román okkupációt
követően (1945)

ff. 39–42 Bukarest – apostoli nuncius: tárgyalás Dr. Jonel Poppal, Erdély fő-
biztosával a régió politikai és vallási helyzetéről. Hírek a román szer-
tartású püspökökről (1945)

ff. 43–46 Bukarest – apostoli nuncius: a román–magyar konfliktus követ-
kezményei és az erdélyi püspökök (1944)

ff. 47–49 Bukarest – apostoli nuncius: Erdély román megszállása. A jövő-
ben szükség lesz az egyházmegyehatárok módosítására (1944)

ff. 50–53 Bukarest – apostoli nuncius: problémák az aradi minoriták körül
(1944)

ff. 54–71 Gyulafehérvár – Az egyházmegye helyzete a román megszállást
követően (1944–1945)

ff. 72–102 Kolozsvár – A román katolikus szeminárium elleni támadás (1944)
ff. 103–110 A temesvári Notre Dame-nővérek (1944)
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Posizione 174
Politikai és vallási helyzet az orosz megszállás alatt

1944–1947
ff. 165–171 Bukarest, apostoli nuncius: a katolikus iskolák és intézetek ide-

gen (német és magyar) nyelvhasználata elleni kampány (1945)
ff. 177–180 Bukarest, apostoli nuncius: a nagyváradi és szatmári egyház-

megye helyzete szovjet megszállás alatt (1945)
ff. 414–427 A magyar hatóságok letartóztatják Mons. Hossut és Mons. Suci-

ut. Megtorlással való fenyegetőzés a románok részéről. A latin szer-
tartású papok menekülése Erdélyből (1944)

ff. 428–433 A román hatóságok letartóztatják Mons. Márton Áront, Gyu-
lafehérvár püspökét. Bradban internálják (1944) 

ff. 442–447 Románia helyzete az orosz megszállást követően (1944)

Posizione 176
Kisebbségek
1945–1949

ff. 2–26 Bukarest, apostoli nuncius: Dr. Kräuter: „A bánáti svábok tragédiája”
(1946)

ff. 27–29 Vegyes lapok (1949)
ff. 30–106 A Iasi egyházmegyében élő magyar nyelvű kisebbség, a csángók

vallási ellátása (1947–1949)
f. 107 Egy lap
ff. 108–114 Bukarest, apostoli nuncius: Csányi Kálmán és Markos András

papok repatriálási kérvénye (1946–1947)
ff. 115–116 Vegyes lapok (1946)
ff. 117–122 Bukarest, apostoli nuncius: az oroszok, majd a baloldali partizá-

nok azzal az ürüggyel foglalják el a temesvári szemináriumot, hogy német
tulajdonról van szó (1946)

f. 123 Egy lap (1946)
ff. 124–136 A romániai német és magyar kisebbség vallási ellátása (1946)
ff. 137–141 Bukarest, apostoli nuncius: nagyobb megértés a magyar kisebb-

ségek irányában. Groza miniszterelnök jóakaratú szavai a magyarok
irányában (1945)

ff. 142–151 Bukarest, apostoli nuncius: dekrétum a kisebbségekről (1945)
ff. 152–155 Bukarest, apostoli nuncius: az első erdélyi román–magyar kong-

resszus (1945)



47

Románia

Posizione 178
Politikai és vallási helyzet 1946 januárjától

1946–1947

ff. 2–13 A magyar–román határmódosítás következményei a katolikus egy-
ház számára (1946)

ff. 38–43 Bukarest, apostoli nuncius: a kormány felkéri a román szertartású
püspököket, hogy lépjenek síkra Erdélynek Romániához való csatolása
mellett (1946)

ff. 44–56 Róma – Timiras: Románia a békekonferencia előtt, Párizs 1946
ff. 407–410 Bukarest, apostoli nuncius: magyar leányok deportálása Orosz-

országba és más orosz visszaélések (1946)
ff. 418–423 Bukarest, apostoli nuncius: tárgyalás Groza miniszterelnökkel:

az aradi minorita konvent. Piarista kollégium Temesvárott. Egyházme-
gyés iskolák Temesvárott. Felekezeti iskolák Gyulafehérvárott.

Posizione 196
Politikai és vallási helyzet. A konkordátum felmondása. 

Hűségesű a Köztársaságra. Püspökök letartóztatása
1948–1950

ff. 211–222 Bukarest, apostoli nuncius: a király lemondása utáni helyzet.
Papi eskü a Köztársaságra. A disszidens egyház magatartása. A román
katolikus papságnak az új köztársaság iránt elfoglalt magatartásának ma-
gyarországi visszhangja (1948)

ff. 570–574 Párizs, apostoli nuncius: hírek a román és magyar helyzetről (1948)
ff. 611–624 Bukarest – nunciatúra kormányzója: fenyegetések a latin szer-

tartású katolikus egyház üldözésére (1948)
f. 625 Egy lap (1948)
ff. 626–630 Bukarest – apostoli nunciatúra: Mons. Márton tárgyalása a kul-

tuszminiszterrel a főpap magatartásáról a katolikus egyház elleni kor-
mányzati intézkedésekkel kapcsolatban (1948) 

ff. 631–682 Vegyes lapok (1948–1950)
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Posizione 690
Vallási ellátás

1941–1942

ff. 348–440 Galícia. Egyházi személyek kiküldése a korábban az oroszok
által megszállt galíciai területekre (1941), [ff. 349–359: Bratislava – apos-
toli nunciatúra: P. Jan Poplatek S.J. beszámolója a szovjet csapatok által
korábban megszállás alatt tartott Kelet-Lengyelország vallási helyzetéről.
(1941), ff. 360–374: Keleti Kongregáció – Titkár: Mons. Pietro Verhun
beszámolója galíciai utazásáról (1941), ff. 375–386: Budapest – apostoli
nuncius: megküldi Mons. Szeptyckyj levelét a lvivi (lembergi) rutén és
örmény érsekség helyzetéről a szovjet megszállás alatti periódusban
(1941), ff. 387–392: Budapest – apostoli nunciatúra: pénzsegély küldése
Mons. Szeptyckyjnek. Medvigy Ágoston és Hajnal Géza magyar katonai
lelkészek beszámolói a galíciai és ukrajnai vallási helyzetről (1941), ff.
393–398: Budapest – apostoli nuncius: Mons. Sztojka galíciai utazása
(1941), ff. 399–405: Budapest, nuncius: a magyar katonai ordinárius
beszámolója Galícia vallási helyzetéről (1941), ff. 406–412: Budapest –
apostoli nuncius: a stanislavivi püspök levele (1941), ff. 423–439: Vegyes
lapok (1941)]

ff. 447–462 Budapest – apostoli nunciatúra: Mons. Sztojka beszámolója a
kelet-galíciai vallási helyzetről (1941)

ff. 515–521 Budapest – apostoli nunciatúra: Mons. Hász István beszámolója
a galíciai vallási helyzetről (1941)

ff. 530–541 Budapest – apostoli nuncius: megküldi Mons. Szeptyckyj leve-
lét (1941–1942)

Santo Domingo

Posizione 55
Válás. Házassági törvényhozás

1938–1954
ff. 33–37 Port au Prince – apostoli nunciatúra: törvény a házasságkötés előtti

vizsgáról – lásd a hasonló esetet: Ungheria 100: 6145/41 [ikt. sz.] és köv.
(1943)
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Svájc – Svizzera

Posizione 290
Vegyes ügyek

1947–1958
ff. 289–294 Ajándék a Szentatyának: Svájc egyházföldrajzi térképe, a ma-

gyar Párdányi Emil pap munkája (1951)

Törökország – Turchia

Posizione 190
A háború előtti magyar címer az Olajfák hegyén található 

nemzetek templomában (Basilica dell'Agonia)
1936–1940

ff. 2–70 Magyar „irredentista” embléma a jeruzsálemi nemzetek temp-
lomában (1936–1940)

Posizione 260
Vegyes ügyek

1947–1956

ff. 141–168 Apostoli delegáció – S. E. Mons. Cassulo: az ankarai magyarok
számára tartott magyar mise a magyar követség székhelyén: a korábbi
szokás szerint tartsák a plébániaként működő félig nyilvános kápolnában
(1948–1949)
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Ungheria - Magyarország

Posizione 81
Magyarország és Ruténföld – Kárpátalja okkupálása 

1939–1945
f. 2 Egy lap (1939)
ff. 3–10 Mons. Gojdics Pál eperjesi püspök, Hajdúdorog egyházmegye és a

miskolci apostoli kormányzóság csehszlovákiai parókiáinak apostoli kor-
mányzója (1945)

ff. 11–14 Vegyes lapok (1940)
ff. 15–36 Berlin – apostoli nuncius: Mons. Agostino Volosyn beszámolója

Kárpátaljáról (1940) 
ff. 37–42 Mons. Dudás megbízatása a rutének munkácsi egyházmegyéjében

lévő bazilita monostorok apostoli vizitációjára (1939)
ff. 43–54 Négy hajdúdorogi parókia és két munkácsi rutén parókia újra-

egyesítése (1939)
ff. 55–65 Vegyes lapok (1939)
ff. 66–72 Vatikán – Tisserant bíboros információt kér a lengyel állampol-

gársággal rendelkező rutén bazilita páterekről (1939)
ff. 73–78 Budapest – S. E. Mons. Rotta: a munkácsi rutén szeminaristák visz-

szatérése az olmützi szemináriumból (1939)
ff. 79–82 Vegyes lapok (1939)
ff. 83–109 S. E. Mons. Njaradi Dénes – Kárpátalja vallási helyzete (1939)
ff. 110–135 Vegyes lapok (1939)
ff. 136–140 Intézkedések Munkács egyházmegye ügyében (1939)
ff. 141–145 Vegyes lapok (1939)
ff. 146–153 Emlékeztetőlap: S. E. Mons. Njaradi, Ruténföld apostoli kor-

mányzója (1939)

Posizione 82
Az egyházi nagybirtok kérdése 

1938–1941
f. 2 Egy lap
ff. 3–7 Noots O. Praem. apát: A magyarországi katolikus egyház nagybir-

tokairól (1940–1941)
ff. 8–27 Vegyes lapok (1938–1940)
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Posizione 83
Mons. Augustin Volosin

1939
ff. 2–7 Vegyes lapok (1939)

Posizione 84
Veszprém – Püspök kinevezése

1939
ff. 2–9 Vegyes lapok (1939)

Posizione 85
Püspökjelöltek

1939–1941
ff. 2–11 A Szentatya aggódik a magyar püspöki karért. Mons. Barbetta

jegyzete a magyar püspökökről. A vallási helyzetről a bíboros prímás
elítélése után és a veszprémi püspök kinevezéséről (1949)

f. 12 Egy lap (1941)
ff. 13–19 Oroszvári kastély – Nagylónyai és vásárosnaményi Lónyay Ele-

mér herceg: javasolja Mons. Vécsey Aurél József bárót valamely ma-
gyarországi egyházmegye püspökének. (1941)

Posizione 86
Politikai és vallási helyzet az európai háború kirobbanása után

1940–1941
ff. 2–5 Vegyes lapok (1940)
ff. 6–10 Budapest – apostoli nuncius: az új miniszterelnök, Bárdossy László

programbeszéde. A kormányzó látogatása a német kormányfőnél. A nun-
cius és Bárdossy beszélgetése (1941) 

ff. 11–14 Budapest – apostoli nuncius: megkönnyebbülés a balkáni háború
után. Bácskai és baranyai statisztikák. Súrlódások Oroszországgal és
Romániával (1941)

ff. 15–18 Budapest – apostoli nuncius: a balkáni háború hatásai. A magya-
rok által elfoglalt területek etnikai és vallási statisztikája. Nemzetközi
kapcsolatok (1941)

ff. 19–22 Budapest – apostoli nuncius. Gróf Teleki Pál miniszterelnök tragi-
kus halála (1941)
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ff. 23–226 Vichy, apostoli nuncius: Topuz tiltakozása Mons. Rotta megje-
lenése miatt Teleki gróf ravatalánál (1941)

f. 27 Egy lap (1941)
ff. 28–33 Gróf Teleki Pál magyar miniszterelnök tragikus halála (1941)
ff. 34–37 Budapest – apostoli nuncius: Bárdossy László külügyminiszteri

kinevezése. Néhány kárpátaljai (ruténföldi) bazilita atya letartóztatásáról
a Keleti Kongregációnak írott jelentés másolata (1941)

ff. 38–41 Budapest – apostoli nuncius: a Teleki-kormány megerősödése. Né-
met csapatok átvonulása. Feszültség Romániával. Gróf Somssich József
halála. A győri püspök kinevezésével kapcsolatos benyomások. Gróf
Csáky István külügyminiszter halála (1941)

f. 42 Egy lap
ff. 43–46 Budapest – apostoli nuncius: nyilaskeresztes összeesküvés a kor-

mányzó és a kormány ellen, Szálasi őrnagy kormányterve (1940)
f. 47 Egy lap (1940)
ff. 48–51 Elmaradt a magyar mezőgazdasági miniszter, gróf Teleki Mihály

látogatása a Szentatyánál. (1940)
ff. 52–56 Budapest – apostoli nuncius: szakadás a kormánypártban. A kor-

mány magatartása a nyilaskeresztesekkel szemben. Tartós feszültség Ro-
mániával az erdélyi zaklatások miatt. Románia német megszállása (1940)

ff. 57–60 Budapest – apostoli nuncius: szakadás a kormánypártban, Imrédy
és Jaross távozása. A német ajkú magyarok növekvő igényei. Nehézsé-
gek és ellenségeskedés a bécsi döntőbíróságon (1940)

ff. 61–83 Vegyes lapok (1940)

Posizione 87
Magyar katolikus biztosítótársaság

1940
ff. 2–11 Vegyes lapok (1940)

Posizione 88
Győr – Mons. Apor Vilmos püspöki kinevezése 

1940–1955

ff. 2–11 Mons. Apor halálának tizedik évfordulóján (1955)
ff. 12–14 Vegyes lapok (1951)
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ff. 15–29 Olasz nagykövetség a Szentszéknél. Mons. Apor győri püspök
1945-ben bekövetkezett halála (1950)

f. 30 Egy lap (1941)
ff. 31–48 Mons. Apor felszentelése és az egyházmegye birtokbavétele ki-

nevezési okiratok nélkül (1941)
ff. 49–51 Vegyes lapok (1940)

Posizione 89
Románbarátság vádja az Apostoli Szentszék ellen

1940
ff. 2–20 Vegyes lapok (1940)

Posizione 90
Vác – Mons. Kovács Vince, zárai c. püspök, segédpüspök 

1940
ff. 2–8 Vegyes lapok (1940)
ff. 9–20 Javaslat Rev. Kovács Vince kinevezésére váci segédpüspökké

(1940)

Posizione 91
Kolozsvár, Szamosújvár (Cluj, Gherla) – A rendes egyházmegyei iskola

elismerése és átköltözése Szamosújvárról Naszódra
1940

f. 2 Egy lap (1940)
ff. 3–7 Budapest – apostoli nuncius: a rendes egyházmegyei iskola átköltö-

zése Szamosújvárról Naszódra. A nuncius felkéri Kolozsvár román
püspökét, hogy tárgyaljon a kérdésről a kormánnyal. (1940)

ff. 8–17 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: a rendes egyházmegyei
fiúiskola elismerése és átköltözése Szamosújvárról Naszódra (1940)



54

AA. EE. SS. inventárium 1939–1948

Posizione 92 A
Magyarország, Románia – Az egyházmegyék területi átrendezése 

a bécsi döntés következtében 
1897–1941

ff. 2–3 Vegyes lapok (1954?)
ff. 4–11 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: Mons. Rusu máramarosi

püspök beadványa a különböző magyarországi bizánci parókiák eset-
leges megszűnéséről vagy cseréjéről (1941)

ff. 12–15 Budapest – apostoli nuncius: vita Mons. Frentiu jogáról a magyar
állampolgárságra (1941) 

ff. 16–18 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: Kolozsvár-Szamosújvár
(Cluj-Gherla) román püspöki székhelyének továbbra is Kolozsváron kell
lennie, ne költözzön át Szamosújvárra. (1940)

ff. 19–24 Budapest – apostoli nuncius: Erdély egyházi átszervezésére vonat-
kozó kormányzati terv fő pontjai. Mons. Pop (Papp) József kiutasítása.
Általános helynökségek jóváhagyása azoknak az egyházmegyéknek a
magyar részein, amelyeknek a székhelye Romániában maradt, a kölcsö-
nösség feltétele mellett. Mons. Hossu esküt tesz és bekerül a felsőházba.
(1940)

ff. 25–30 Keleti Kongregáció: jónak látja, hogy Mons. Frentiu megtartsa
nagyváradi állandó székhelyét. (1940)

ff. 31–35 Budapest – apostoli nuncius: román lakosok bántalmazása. A ma-
gyar püspöki kar ülése Mons. Hossu és Rusu részvételével. Nyilatko-
zatuk a fogarasi metropolitához tartozásukról. Eminenciás Serédi szerint
közvetlenül az Apostoli Szentszék alá kell rendelni őket. (1940)

ff. 36–41 Vegyes lapok (1942)
ff. 42–58 Magyar újságcikk a hajdúdorogi egyházmegye székelyföldi paró-

kiáiról. Mons. Tautu kommentárja (1941)
ff. 59–68 Mons. Tautu Luigi: „A hajdúdorogi egyházmegyével fennálló vita

megoldásának igazi feltétele” (1941)
ff. 69–77 Vegyes lapok (1941)
ff. 78–97 Keleti kongregáció: a Magyarországhoz csatolt erdélyi területek

helyzetének különböző dokumentumai (1941)
ff. 98–103 Budapest – apostoli nuncius: a hajdúdorogi egyházmegye régi ha-

tárainak esetleges visszaállítása (1941)
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ff. 104–145 Joan Georgescu, A hajdúdorogi magyar egyházmegye (olaszul),
Blaj/Balázsfalva, 1940

ff. 146–157 Budapest – apostoli nuncius: eminenciás Serédi bíboros bead-
ványa a Magyarországhoz visszatért területek egyházi átszervezéséről.
Esetleg várható protestáns befolyás Magyarországon. A kormányzó ün-
nepélyes bevonulása Kolozsvárra (1940)

ff. 158–163 Vegyes lapok (1940)
ff. 164–168 Budapest – apostoli nuncius: földrajzi térkép a bécsi döntőbíró-

ság által megállapított határokkal Vallásfelekezetek statisztikája a Ma-
gyarországhoz visszatért területeken (1940)

ff. 169–182 Budapest – apostoli nuncius: a hajdúdorogi és a munkácsi püspökök
kérelmezik, hogy a szomszédos egyházmegyék néhány parókiáját csatol-
ják az ő egyházmegyéikhez (1940)

ff. 183–188 Bukarest, apostoli nuncius: megküldi Mons. Márton Áron levelét
a gyulafehérvári (Alba Julia, Erdély) egyházmegye helyzetéről (1940)

ff. 189–205 Mons. Nicolescu: kéri, hogy ne csatoljanak a hajdúdorogi bizánci
görög egyházmegyéhez román parókiákat (1940)

ff. 206–211 Vegyes lapok (1940)
ff. 212–215 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: a kolozsvári (Cluj), a nagy-

váradi (Oradea Mare) és a máramarosi (Nagybánya) román egyházmegyék
megtartása mellett szóló érvek (1940)

ff. 216–220 Budapest – apostoli nuncius: a nuncius beszélgetései eminen-
ciás Serédi bíborossal a máramarosi (Nagybánya) román rítusú egy-
házmegye kormányzati elismeréséről (1940)

ff. 221–224 Budapest – apostoli nuncius: várakozás a máramarosi (Nagybá-
nya) román rítusú egyházmegye kormányzati elismerésére. Hóman kul-
tuszminiszter tervei a román egyházmegyékkel kapcsolatban. Mit gondol
a kormány a román püspökökről? (1940)

ff. 225–230 Budapest – apostoli nuncius: erdélyi statisztika. Információk a
régió egyházi méltóságairól. A magyar követség emlékeztetőben kifogá-
solja Mons. Pop (Papp) József személyét. (1940)

ff. 231–236 Budapest – apostoli nuncius: kormányzati problémák a mára-
marosi (Nagybánya) román rítusú egyházmegye elismerése körül. A nun-
cius beszélgetése a külügyminiszterrel és a jászóvári premontrei prépost
beszélgetése a miniszterelnökkel (1940)



56

AA. EE. SS. inventárium 1939–1948

ff. 237–240 Budapest – apostoli nuncius: a nuncius beszélgetése S. E. Vale-
rio Poppal, a bécsi döntés végrehajtásával foglalkozó román delegáció
vezetőjével (1940)

ff. 241–298 Keleti Kongregáció. Javaslatok a bécsi döntés következtében
felmerült, a román egyházat érintő kérdések megoldására. Magyar követ-
ség: emlékeztető a magyar-román régiók egyházmegyéinek területi ren-
dezéséről (1940)

ff. 299–302 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: hasznos vagy szükséges,
hogy a Magyarországhoz csatolt román egyházmegyék független egy-
házi tartományt alkossanak. Prímási jurisdikció igénylése (1897–1940)

ff. 303–309 Budapest – apostoli nuncius: több kolozsvári székely áttérése a
kálvinista vallásra, Mons. Sándor Imre (1940)

ff. 310–314 Bukarest, apostoli nuncius: kész összegyűjteni azokat a dokumen-
tumokat, amelyek Erdély egyházi újjászervezésének megtervezéséhez
szükségesek. (1940)

ff. 315–321 Budapest – apostoli nuncius: észrevételek a román kormány fel-
jegyzéséhez (9514/40) a magyar-román régiók egyházi átrendezéséről
(1940)

ff. 322–354 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: javasolja, hogy csatolják
az „iratokhoz” Mons. Tautu Luigi mellékelt feljegyzését azokról a meg-
fontolásokról, amelyeket a magyar-román régiók egyházi átrendezése
során figyelembe kell venni. (1940)

ff. 335–338 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Frentiu legközelebbi talál-
kozója a magyar miniszterekkel (1940)

ff. 339–405 Vegyes lapok (1940–1941)
ff. 406–410 Budapest – apostoli nuncius: beszélgetés eminenciás Serédivel: a

kormány memoranduma az egyházmegyék területi átszervezéséről. A „szé-
kelyek” hitehagyása. Hajdúdorogi egyházmegye. Elmaradt Teleki mező-
gazdasági miniszter látogatása a Szentatyánál. Politikai helyzet (1940)

ff. 411–414 Budapest – apostoli nuncius: a prímási jurisdikció természete és
kiterjesztése Magyarországon (1940)

ff. 415–418 Budapest – apostoli nuncius: a magyar kormány valószínű köz-
benjárása az Apostoli Szentszéknél a nagyváradi és a máramarosi bizánci
egyházmegyék aeque principaliter egyesítésének érdekében. A magyar
kormány magatartása Mons. Frentiuval szemben (1941)
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ff. 419–428 Bukarest, apostoli nuncius: a fogarasi és gyulafehérvári (Alba
Julia) román főegyházmegye földrajzi térképei és statisztikai adatai
(1941)

ff. 429–432 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: esetleges lépések a ma-
gyarországi román egyház helyzetének javítása érdekében (1941)

ff. 433–441 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: az érkörtvélyesi (curtu-
iuseni) hívek kérik, hogy csatolják őket a hajdúdorogi bizánci egyház-
megyéhez. (1941)

ff. 442–447 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: a temesvári (Timisoara)
román hívek kérik, hogy a hajdúdorogi bizánci egyházmegye ne kapja
vissza az 1934-ben a román egyházmegyékhez csatolt parókiákat. (1941)

ff. 448–453 Bukarest, apostoli nuncius: a gyulafehérvári (Alba Julia) püspök
határátlépésének megnehezítése (1941) 

ff. 454–447 Bukarest, apostoli nuncius: a gyulafehérvári (Alba Julia) püspök
határátlépésének megnehezítése. Az eljárás kiterjesztése valamennyi
püspökre, katolikusokra és más nézetet vallókra; Románia kölcsönös-
séget kér a magyar kormánytól. (1941)

ff. 463–472 Budapest – apostoli nuncius: a papság és a magyarországi román
hívek nehézségei. Hitehagyás, áttérés a latin rítusra és a Szentszék által
megállapított magas adók. Noots apát beadványa a magyar Erdély görög
katolikusairól (1941. április 14.)

ff. 473–479 Budapest – apostoli nuncius: a szatmári és a nagyváradi egy-
házmegyék rendezése. Mons. Frentiu hosszú szabadságot kér. (1941)

ff. 480–489 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: a Magyarországhoz
csatolt erdélyi területek rendezése (1941)

ff. 490–499 Vallási helyzet Erdélyben (1940)
ff. 500–530 Az örmények egyházi helyzetének rendezése [ff. 501–505:

Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: Ciliciai pátriárka javaslatai a ro-
mániai és a magyarországi örmények vallási újjászervezésére (1940–41),
ff. 506–510: Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: Clemens Koren atya
kinevezése a Romániában maradt örmény plébániák kormányzójává
(1940), ff. 511–516: Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: megküldi
Mons. Cassulo 6594/40. sz., 1940. nov. 5-i jelentését a magyar- román
régiókban élő örmények egyházi helyzetének rendezéséről (1940), ff.
517–523: Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: a romániai és ma-
gyarországi örmények egyházi helyzetének rendezése (1940), ff. 524–
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529: Bukarest, apostoli nuncius: a magyar–román régiókban élő ör-
mények hierarchiájának rendezése (1940)]

Posizione 92 B
[Magyarország-Románia. Az egyházmegyék átszervezése 

a bécsi döntés következtében]
1914–1941

ff. 2–8 Magyar követség: az erdélyi egyházmegyék rendezése (1941)
ff. 9–21 Magyarország követe: kéri, hogy a jelenleg egyesített szatmári és

nagyváradi latin rítusú egyházmegyék legyenek önállóak, és a jelenleg
különálló máramarosi és nagyváradi bizánci rítusú egyházmegyék egye-
süljenek. (1941)

ff. 22–24 Vegyes lapok (1941)
ff. 25–31 Bukarest, apostoli nuncius: Rev. Coriolano Sabau beadványa a

román rítusú katolikus közösségek helyzetéről magyar területen (1941)
ff. 32–38 Bukarest, apostoli nuncius: a román püspökök pasztorációs tevé-

kenysége azoknak a híveknek a körében, akik most magyar területen
találták magukat. (1941)

ff. 39–44 Bukarest, apostoli nuncius: Mons. Nicolescu megnyugodva értesül
arról, hogy a Szentszék nem szándékozik bővíteni a hajdúdorogi bizánci
egyházmegyét. (1941)

ff. 45–49 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: megküldi Mons. Frentiu
levelét a hajdúdorogi egyházmegye bővítésével kapcsolatos félelmekről.
(1941)

ff. 50–57 Vegyes lapok (1914)
ff. 58–66 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: néhány román parókiának

a hajdúdorogi egyházmegyéhez csatolásával kapcsolatos félelmek (1941)
ff. 67–70 Eminenciás Tisserant: beszélgetés a jászói premontrei apáttal, Ge-

rinczy Pál atyával Magyarország egyházi helyzetéről a bécsi döntés után:
baziliták, Mons. Frentiu, Teleki gróf és a kisebbségek, Mons. Njaradi/
Nyáradi, Mons. Stojka, Mons. Suciu (1941)

ff. 71–79 Bukarest, apostoli nuncius: a román kormány ellenvetése Mons.
Márton gyakori határátlépéseivel szemben, amelyeket egyházmegyéjé-
nek kormányzása szükségessé tesz. (1941)

ff. 80–84 Bukarest, apostoli nuncius: a kormány félelmei a hajdúdorogi egy-
házmegye kiterjesztésével kapcsolatban (1941)
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ff. 85–89 Bukarest, apostoli nuncius: a két állam között megosztott gyulafe-
hérvári (Alba Julia) egyházmegye földrajzi helyzete (1940)

ff. 90–123 A Konzisztoriális, a Keleti és a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent
Kongregációinak közös plenáris ülése, 1941. február 6.

ff. 124–130 Bukarest, apostoli nuncius: Mons. Nicolescu aggodalmai a haj-
dúdorogi egyházmegye bővítéséről terjedő hírek miatt (1940–1941)

ff. 131–226 A Keleti Kongregáció által küldött dokumentumok másolatai
erdélyi ügyekről (1940)

ff. 227–240 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: megküldi Mons. Rotta
1940. december 12-i, 4478/40. sz. jelentésének másolatát és azokat a bi-
zonyító dokumentumokat, amelyek szerint magyarok nyomást gyakorol-
nak románokra azért, hogy térjenek át a latin rítusra. (1940–1941)

ff. 241–245 Bukarest, apostoli nuncius: megküldi Románia földrajzi térké-
pét a legutóbbi határokkal. (1940–1941)

ff. 246–261 Román követség: a hajdúdorogi bizánci egyházmegye (Nyír-
egyháza) 1912. évi határainak visszaállítása ellen szóló érvek (1941)

f. 262 Egy lap (1940)

Posizione 93
Eger (Agria) – Utódlási joggal megbízott koadjutor

1940–1941
f. 2 Egy lap (1940–1941)
ff. 3–9 Szent Konzisztoriális Kongregáció – eminenciás titkár: kívánatos

egy egri koadjutor kinevezése. (1941)
ff. 10–11 Vegyes lapok (1940)
ff. 12–16 Budapest – apostoli nuncius: nem tartja alkalmas püspököknek az

egri érsek három jelöltjét. (1940)
ff. 17–24 Budapest – apostoli nuncius: nem tartja alkalmas püspöknek Mons.

Subik Károlyt, akit az egri érsek saját koadjutorának javasol. (1940)

Posizione 94
Huszt (Chust) – Rutén egyházmegye létesítése

1941
ff. 2–3 Vegyes lapok (1940)
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Posizione 95
Humbert Noots apát beadványa Magyarország vallási helyzetéről 

1940–1942
ff. 2–13 Noots apát feljegyzései a Magyarországon 1942 nyarán tett utazá-

sáról 
ff. 14–37 Vegyes lapok (1940–1942)

Posizione 96
Bárdossy László miniszterelnök és külügyminiszter 

1941–1938
ff. 2–13 Vegyes lapok (1941)
ff. 14–17 Budapest – apostoli nuncius: különleges protokoll Bárdossy László

külügyminiszternek a Szentatyánál tett látogatása alkalmából (1941)
ff. 18–21 Budapest – apostoli nuncius: az új külügyminiszter németországi

látogatása. A magyar hitelek befagyasztása az Egyesült Államokban. Né-
met csapatok átvonulása (1941)

ff. 22–26 Vegyes lapok (1941)
ff. 27–30 Budapest – apostoli nuncius: Bárdossy László külügyminiszter csa-

ládi állapota (1941)
ff. 31–33 Vegyes lapok (1938–1941)

Posizione 97
A Magyarországhoz csatolt jugoszláv területek apostoli kormányzóságai 

1941–1952
ff. 2–52 Belgrád – apostoli nunciatúra: információk a baranyai apostoli kor-

mányzóság vallási helyzetéről. S. E. Mons. Bauerlein István kinevezése
apostoli kormányzóvá (1951–1952) 

ff. 20–52 Budapest – apostoli nuncius: az egyházi javak vagyonkezelése
Mons. Budanovic által (1942)

ff. 53–69 Vegyes lapok (1941)
ff. 70–76 Belgrád – apostoli nunciatúra: Rev. Geysa Fridrik fakultást kér,

hogy kiszolgáltathassa a bérmálás szentségét az egykor Magyaror-
szághoz tartozó, de most Jugoszláviához csatolt területen élő híveknek.
(1950)

ff. 77–215 Muraköz (Medjimurje): a muraközi hívek vallási ellátása, [ff. 78–
80: Vegyes lapok (1944), ff. 81–120: A muraközi „leventék” lelki el-
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látása, ff. 121-133: Muraközre vonatkozó magyar javaslatok, ff. 134–
146: Esztergom – bíboros érsek: új kérelmek sürgetik a muraközi ma-
gyarok lelki ellátásának biztosítását (1942), ff. 147–172: Vegyes lapok,
ff. 173–176: Jugoszláv követség: az elfoglalt jugoszláv területek magyar
annexiója (Bácska és Baranya), erőszakos cselekmények a polgári
lakosság ellen (1942–1944), ff. 177–214: Vegyes lapok (1941–1942)]

ff. 216–225 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Budanovic nem akar le-
mondani a szabadkai plébániáról. (1942–1943)

ff. 226–230 Zágráb – érsek: kéri Mons. Lajlo Budanovic cisamusi c. püspök
felmentését és áthelyezését Rómába (1942)

ff. 231–263 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Budanovic esetleges kine-
vezése kalocsai kanonokká. Mons. Budanovic és Mons. Rajic Balázs
áthelyezése Rómába (1942)

ff. 264–268 Vegyes lapok (1942)
ff. 269–272 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Budanovic jelenlegi helyze-

te és politikai hajthatatlansága (1941)
ff. 273–278 Zágráb – apostoli vizitátor: Rev. Anton Kopunovic beadványa

Mons. Budanovic jelenlegi helyzetéről (1941)
ff. 279–287 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Zichy és Mons. Budanovic

nézeteltérése a szabadkai plébánia javadalma körül (1941)
ff. 288–299 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Zichy kalocsai érsek kéri,

hogy Mons. Budanovic mondjon le a szabadkai plébániáról. (1941)
ff. 300–305 Budapest – apostoli nuncius: lehetetlen megegyezésre jutni

Mons. Budanovictyal. (1941)
ff. 306–311 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Lajlo Budanovic cisamusi

püspök, bácskai apostoli kormányzó tarthatatlan pozíciója. Mons. Ijjas
József beszámolója szabadkai látogatásáról (1941)

ff. 312–316 Budapest – apostoli nuncius: sürgős intézkedéseket kér a Jugosz-
láviából Magyarországra került plébániák kormányzásának biztosítására.
(1941)

ff. 317–327 A Jugoszláviából Magyarországhoz csatolt területek egyházi
kormányzásáról szóló rendeletek kihirdetése. Mons. Budanovic ügyének
rendezése (1941)

ff. 328–332 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Budanovic lemondása Bác-
ska apostoli kormányzóságáról és financiális helyzetének kérdése (1941)

ff. 333–336 Keleti Kongregáció – eminenciás bíboros titkár: egykor a kőrösi
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(Crisio, Horvátország) egyházmegyéhez tartozó bizáncí rítusú parókiák
alárendelése a kalocsai (Magyarország) érsek jurisdikciójának (1941)

ff. 337–341 Jugoszláv követség: információkat kér a Magyarországhoz
csatolt jugoszláv területek egyházi kormányzásáról. (1941)

ff. 342–346 A magyar kormány azt kívánja, hogy Mons. Budanovicot
távolítsák el a bácskai apostoli kormányzóság éléről. (1941)

f. 347 Egy lap

Posizione 98
Szent Jozafát bazilitái

1941
ff. 2–45 Vegyes lapok (1941)
f. 46 Egy lap

Posizione 99
A veszprémi egyházmegye javainak megosztása Szombathely (Sabaria) 

és Székesfehérvár (Alba Reale) menzáival 
1939–1944

ff. 2–47 Vegyes lapok (1939-1944)

Posizione 100
Rasszizmus
1941–1945

ff. 2–120 A Szentszék lépései a magyarországi zsidók érdekében 1944
augusztusától (1944–1945)

ff. 121–123 Semleges diplomaták jegyzékben fordulnak a Szálasi-kormány-
hoz, hogy elérjék a zsidó gyermekek felmentését a gettóban tartózkodás
kötelezettsége alól. (1944)

ff. 124–131 Közbenjárás a magyarországi és a romániai zsidók érdekében
(1944)

ff. 132–142 Az Egyesült Államok elnökének képviselője: tekintettel a ma-
gyar zsidók tervezett kiirtására, az Egyesült Államok kormánya azt kíván-
ja, hogy a Szentszék közölje a magyar kormánnyal, hogy a „szövetsége-
sek” meg fogják büntetni a zsidóüldözőket. (1944–1945)

ff. 143–147 Palesztinai zsidók a magyarországi zsidókért (1944)
ff. 148–156 Rev. Magyary Gyula a magyar zsidókért (1944)
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ff. 157–172 A londoni rabbi közbenjárása a magyarországi zsidók érdeké-
ben (1944)

ff. 173–179 Magyar származású keresztény amerikaiak a magyarországi
zsidókért (1944)

ff. 180–184 Magyar izraelita egyesület Argentínában a magyarországi
zsidókért (1944)

ff. 185–202 Bern, apostoli nuncius: beszámoló arról, hogyan bánnak a ma
gyar zsidókkal Auschwitzban (Oswięcim). Protestáns felekezetek köz-
benjárása a magyar zsidók érdekében. A svájci zsidók képviselőjének,
Saly Braunschweignek a távirata (1944)

ff. 203–328 A Szentszék lépései a magyarországi zsidók érdekében 1944
májusától júliusig 

ff. 329–336 Budapest – apostoli nuncius: rasszista befolyás a házasságról
szóló törvényben. Bárdossy Úr látogatása a Szentatyánál (1941)

ff. 337–351 Budapest – Szapáry Erzsébet grófnő: magyar állampolgárságú
zsidók zaklatása (1941), ff. 352–357 Budapest – apostoli nuncius: faji
törvény jóváhagyása a parlamentben. Tiltakozások az apostoli nuncius
részéről a Szentszék nevében, Rev. Közi-Horváth részéről a pap képvise-
lők nevében és az esztergomi bíboros prímás, eminenciás Serédi részéről
(1941)

ff. 358–359 Egy lap (1941)
ff. 360–370 Budapest – apostoli nuncius: további viták a házasságot érintő

faji törvényekről. A 9. cikkely vitája. A felekezeti iskolákra vonatkozó
törvénytervezetek. Német diplomaták leváltása Budapesten, Bukarestben
és Szófiában (1941)

ff. 371–373 Vegyes lapok (1941)
ff. 374–382 Budapest – apostoli nuncius: a faji törvények jóváhagyása. A 9.

cikkely szigorúbb formájának jóváhagyása – 9. cikkely: „Kit kell zsidó-
nak tekinteni?” (1941)

ff. 383–397 A faji törvények ellen tiltakozó jegyzék a magyar követhez,
1941. augusztus 10.

ff. 398–403 Tangeri magyar zsidók egyesülete a Magyarországon üldözött
zsidókért (1944), ff. 404–407 A szentföldi főrabbi a Magyarországon
üldözött zsidókért (1944), ff. ff. 408–411: Bukarest, apostoli nuncius:
Románia főrabbijának közbenjárása a magyar zsidók érdekében (1944),
ff. 412–423 Vegyes lapok (1943–1944)
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ff. 424–428 Budapest – apostoli nuncius: faji törvények (1941)
f. 429 Egy lap (1942)
ff. 430–433 Magyar követség: a magyar kormány sajnálja, hogy a Szentszék

panaszt tett a házassági törvény reformja ellen, és megígéri, hogy a
végrehajtási szakaszban figyelembe veszi ezt. (1941)

Posizione 101
Ortodox egyházak

1941
ff. 1–4 Nem konzultáható
f. 5 Borító
f. 6 Egy lap (1941)
ff. 7–15 Keleti Kongregáció, eminenciás titkár: az ortodox egyház helyzete

Magyarországon. Az ortodox rutén egyház autokefáliája (1941)

Posizione 102
Vegyes ügyek

1941–1946

ff. 2–13 Prof. Ullein-Reviczky Antal (1946)
ff. 14–19 Szombathely – püspök: az Isten nevében okozott sérelmek nyil-

vános és ünnepélyes jóvátételéért fohászkodik. (1946)
f. 20 Egy lap (1946)
ff. 21–27 Szent István korábban Salzburgba menekített jobb kezének (erek-

lye) Magyarországra szállítása (1945)
ff. 28–33 Lányi-Berger Erzsébet (1943–1944)
f. 34 Egy lap (1942)
ff. 35–38 Pápai áldás 1) a német nyelvű katolikusok és 2) a bizánci rítusú

katolikusok kongresszusára (1942)
f. 39 Egy lap (1942)
ff. 40–48 Schütz Ágoston ezredes és az antikommunista fogadalmi egyház

Kecskeméten (Vác) (1942)
ff. 49–51 Vegyes lapok (1941)
ff. 52–61 A máramarosi püspöki palota elkerülte a kiürítést. (1941)
ff. 62–68 Pápai áldás az esztergomi egyházmegyei zsinatra (1941)



65

Ungheria – Magyarország

Posizione 103
Szatmár és Nagyvárad (Satu Mare e Oradea Mare) – Az egyházmegyék

szétválasztása és közvetlenül az Apostoli Szentszék alá rendelése 
1941–1948

ff. 2–37 Széll Sándor, Nagyvárad, Budapest, 1941
ff. 38–41 Vegyes lapok (1942)
ff. 42–49 Budapest – apostoli nuncius: a szatmári általános helynök fakultá-

sokat kér. (1942)
ff. 48–62 Vegyes lapok (1941)
ff. 63–93 Esztergom – eminenciás bíboros prímás: önállóságot kér a jelenleg

egyesült szatmári és nagyváradi latin rítusú egyházmegyéknek. (1941)
ff. 94–97 Vegyes lapok (1941)
ff. 98–106 Bukarest – apostoli nunciatúra: S. E. Mons. Márton Áron elhagy-

ja Rejus (a nagyváradi egyházmegye része) apostoli kormányzói hiva-
talát. (1947)

ff. 107–149 Románia – szatmári egyházmegye, nagyváradi egyházmegye:
„aeque principaliter” egyesítésükről [ff. 108–125: Vegyes lapok (1947–1
948), ff. 126÷148: Bukarest – apostoli nunciatúra: a nagyváradi és a szat-
mári egyházmegyék szétválasztásáról (1947)]

Posizione 104
Politikai és vallási helyzet a háború harmadik évében 

(1941 szeptemberétől)
1941–1942

ff. 2–4 Budapest – apostoli nuncius: ifj. Károlyi Gyula gróf halála, 
ff. 5-10: Budapest – apostoli nuncius: az elhunyt Nagybányai Horthy István

fiának esetleges királlyá választása (1942)
ff. 11–14 Budapest – apostoli nuncius: Nagybányai Horthy Istvánnak, Ma-

gyarország kormányzóhelyettesének temetése (1942)
ff. 15–28 Nagybányai Horthy Istvánnak, a kormányzó fiának és helyette-

sének halála és temetése (1942)
ff. 29–31 Vegyes lapok (1942)
ff. 32–35 Budapest – apostoli nuncius: beszélgetések az új miniszterelnök-

kel és az ügyvivő külügyminiszterrel, Kállay Miklóssal (1942)
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ff. 36–39 Budapest – apostoli nuncius: Bárdossy miniszterelnök lemondása
és utódjának kinevezése Kállay Miklós személyében (1942)

ff. 40–44 Budapest – apostoli nuncius: Nagybányai Horthy István megválasz-
tása közfelkiáltással a magyar királyság kormányzójának állandó helyet-
tesévé (1942)

ff. 45–49 Budapest – apostoli nuncius: törvény kormányzóhelyettes kineve-
zéséről. Nagybányai Horthy Istvánt támogató vélemények (1942)

ff. 50–53 Budapest – apostoli nuncius: Horthy admirális fiát hamarosan kor-
mányzóhelyettessé választják. Családi és vallási helyzete. Változatlanul
feszült viszony Romániával (1942)

ff. 54–57 Budapest – apostoli nuncius: magánszemélyek újévi jókívánságai
a kormányzónak és hitvesének (1942)

ff. 58–62 Budapest – apostoli nuncius: módszerbeli különbségek a kormány-
program és Imrédy pártprogramja között. Aggodalmak a kormányzó
egészségi állapota miatt, a kormányzóhelyettes kinevezéséről szóló érte-
sülések (1941)

ff. 63–75 Anglia hadüzenete Magyarországnak. A Szentszék lépései ennek
megakadályozására (1941–1942)

ff. 76–79 Budapest – apostoli nuncius: politikai helyzet: viszonylagos nyu-
galom, a nyilaskeresztesek megosztottsága, Magyarország felkészült egy
Románia elleni háborúra. Huszár Károly halála (1941)

Posizione 105
Szemináriumok

1942
f. 2 Egy lap (1942)
ff. 3–42 Vegyes lapok: Magyarország – apostoli vizitáció a szemináriumok-

ban. Információk

Posizione 106
Vác – A püspök halála. Az egyházmegye püspökének kinevezése. 

Mons. Luttor elhelyezése. Mons. Petró József kinevezése
1941–1956

ff. 2–66 Vegyes lapok (1953–1956)
ff. 67–71 Apostoli nuncius: további hírek a váci püspökjelöltekről (1942)
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ff. 72–76 Esztergom – bíboros érsek: beszélgetés a kormányzóval a váci
püspök kinevezéséről (1942)

ff. 77–78 Vegyes lapok (1942)
ff. 79–83 Budapest – apostoli nuncius: beszélgetés az esztergomi bíboros

érsek őeminenciájával a váci püspök kinevezéséről. Dr. Szinyei Merse
Jenő kinevezése vallás- és oktatásügyi miniszterré (1942)

f. 84 Egy lap
ff. 85–92 Magyarország kormányzójának neheztelése Mons. Luttor váci

püspöki kinevezésének elmaradása miatt. A bíboros prímás neheztelése,
mert a nuncius már nem tájékoztatja a vallási kérdésekről. (1942)

ff. 93–105 Vegyes lapok (1941–1942)

Posizione 107
Szatmár és Nagyvárad (Satu Mare és Oradea Mare) –

A szatmári püspök kinevezése és a nagyváradi apostoli kormányzóság.
Mons. Scheffler János kinevezése

1941–1951
ff. 2–6 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: megküldi Mons. Scheff-

ler szatmári-nagyváradi püspök üzenetét. Hírek szolgálatának lehetősé-
géről. Kérdezi, hogy visszavonulhat-e szülőfalujába és kormányozhatja-e
onnan az egyházmegyét, miután elvették tőle a püspöki palotát. (1950)

ff. 7–10 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: excellenciás Mons.
Cisar és Mons. Pacha sorsáról; Mons. Scheffler állhatatos magatartása,
amely kőrösbányai (Baia de Cris) száműzetésébe került. (1950)

ff. 11–18 A latin rítusú Nagyvárad – Mons. Pintér László: egy második ál-
talános helynök kinevezéséről a latin rítusú nagyváradi egyházmegyébe
(Magyarországon fekvő rész) (1950–1951)

ff. 19–32 Mons. Pintér László fakultásainak megerősítése Nagyvárad Ma-
gyarországon fekvő részén. Joga van fakultásait átruházni/szubdelegálni
Rev. Domanek Pálra. (1948–1949)

ff. 33–38 Vegyes lapok (1950)
ff. 39–45 Bukarest – nunciatúra kormányzója: Mons. Scheffler letartóztatása

és rendőri felügyelet alá helyezése, személyét támadó újságcikk (1950)
ff. 46–54 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: Mons. Schefflerrel, a

szatmári és a nagyváradi egyházmegyéinek helyzetével kapcsolatos in-
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formációk. Nem igaz a hír, miszerint egyházmegyéjének magyar részére
menekült volna. (1950)

ff. 55–63 „Szent Konzisztoriális Kongregáció, Index facultatum quinquen-
nalim formula III, 1948"

ff. 64–70 Bukarest – apostoli nunciatúra kormányzója: a bérmálás fakultásá-
nak engedélyezése a latin rítusú Nagyvárad általános helynökének (1947)

ff. 71–77 Vegyes lapok (1948)
ff. 78–107 S. E. Mons. Scheffler szatmári püspök és nagyváradi apostoli

kormányzó álláspontja a román kormánnyal szemben (1946–1948)
ff. 108–109 Vegyes lapok
ff. 110–118 Bukarest, apostoli nuncius: a bukaresti érsek emlékeztetője a

nagyváradi egyházmegye román területen maradt javainak vagyonke-
zeléséről (1942)

ff. 119–161 Vegyes lapok (1942)

Posizione 108
Kalocsa – Mons. Glattfelder Gyula kinevezése a főegyházmegye élére 

1942
ff. 2–6 Mons. Glattfelder Gyula kalocsai érsek felmentése a szentségi böjt

(szentáldozás előtti böjt) alól (1942)
ff. 7–13 Vegyes lapok (1942)

Posizione 109
Erdély – Mons. Xaver/Saverio Ritter aeginai c. érsek apostoli vizitációja

1940–1943

ff. 2–251 Milano – Mons. Ritter: kiegészítés az erdélyi apostoli vizitációról
szóló beszámolóhoz (1942–1943)

ff. 252–256 Utasítások a magyarországi nuncius számára (1943)
ff. 257–264 A román kormány a hajdúdorogi egyházmegye ügyének sürgős

megoldását kívánja. (1942)
ff. 265–272 A magyarországi apostoli nunciatúra engedélyezheti a rítusvál-

toztatást és a teljes vagy részleges adómentességet. (1942)
ff. 273–323 A Konzisztoriális, a Keleti és a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent

Kongregációinak közös plenáris ülése (1942. december 20.) (1941–1943)
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ff. 324–634 Mons. Ritter: beszámoló az erdélyi apostoli vizitációról (1940–
1942)

ff. 640–644 Budapest – Mons. Ritter: állomás az apostoli vizitáció közben
(1942)

ff. 645–648 Budapest – Mons. Ritter: beszélgetések eminenciás Serédi bíbo-
rossal, a miniszterelnökkel és Mons. Dudás hajdúdorogi püspökkel (1942)

ff. 649–652 Budapest – apostoli nuncius: az apostoli vizitáció előkészületei
(1942)

ff. 653–658 Bukarest, apostoli nuncius: a román kormány által benyújtott
dokumentumkötet az erdélyi lakossággal szemben tanúsított bánásmód-
ról. A román kormány érintkezésbe kíván lépni az apostoli vizitátorral.
(1942)

ff. 659–706 Mons. Saverio Ritter kinevezése apostoli vizitátorrá Erdélyben.
A Keleti és a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregációinak utasítá-
sai. Hírek az apostoli nunciatúrák, a román és a magyar kormány számára.
Különböző tanácsok a vizitátornak (1942)

ff. 707–721 Apostoli vizitátor esetleges kinevezése Erdélybe (1941–1942)

Posizione 110
Politikai és vallási helyzet 1942 szeptemberétől 

1942–1945
f. 2 Nem konzultáható
ff. 3–10 Budapest – apostoli nuncius: német megszállás. Dr. Sztójay Döme

nácibarát kormánya. Németország nagy hatalmú új követe dr. Edmund
Veesenmayer. Zsidóellenes program. Az olasz követség internálása
(1944)

ff. 11–15 Magyarország német megszállása. Új kormány alakítása (1944)
ff. 16–45 A szentszéki magyar követségen: báró Apor Gábor lemondása és

csatlakozása az ideiglenes magyar kormányhoz. Mons. Luttor az Apostoli
Szentszék ideiglenes ügyvivője, [ff. 17–26: A szentszéki magyar követség
álláspontja az új magyar kormánnyal szemben (1944), ff. 27– 33: S. E.
Apor: Apor követ új helyzete a Mons. Tardinivel folytatott beszélgetés
alapján. S. E. Apor közleménye a semleges országok magyar követei
számára, ff. 34–39: Apor Gábor báró csatlakozása az ideiglenes magyar
kormányhoz (1945), f. 40 Egy lap, ff. 41–44: Mons. Luttor Ferenc átveszi
a magyar követség ügyvitelét (1944)]
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f. 46 Egy lap (1944)
ff. 47–50 Budapest – apostoli nuncius: Ghiczy Jenő külügyminiszter prog-

rambeszéde (1943)
f. 51 Egy lap (1943)
ff. 52–55 Budapest – apostoli nuncius: a magyar csapatok visszavonása az

orosz frontról. Gazdasági problémák. Vallási szertartások (1943)
ff. 56–91 Slachta Margit: a katolicizmus helyzete Magyarországon. Néme-

tek által elkövetett barbár cselekmények a megszállt területeken (1943)
ff. 92–100 Szakmai és munkásmozgalmak Magyarországon (P. Gallus Tibor

S.J.) (1943)
ff. 101–103 Budapest – apostoli nuncius: Kállay Úr látogatása a Szentatyá-

nál. A katonai és politikai helyzetről szóló hírek. A parlamenti ülések
felfüggesztése (1943)

ff. 104–110 Cerruti nagykövet Costantini nuncius közvetítésével: Magyar-
ország nehéz helyzete a keleti bolsevik és a nyugati náci veszély között.
A magyar csapatok visszavonása az orosz frontról. Anglia, Törökország és
Oroszország. Eckhardt követ feltételezett titkos küldetése. Egy Habsburg
főhercegnő Roosevelt titkárnője? (1943)

f. 111 Egy lap (levéltári utalás más fólióra)
ff. 112–114 Vegyes lapok (1943)
ff. 115–118 Budapest – apostoli nuncius: tiszteletadás az elhunyt Horthy Ist-

ván gróf előtt és a leendő király kérdésének elnapolása (1942)
ff. 119–123 Budapest – apostoli nunciatúra: terv a kormányzó unokájának

trónra emeléséről. Imrédy ellenzéki politikája. Bartha Károly tábornokot
Nagy Vilmos tábornok váltja fel a hadügyminisztériumban. (1942)

Posizione 111
Csanád – Az egyházmegye püspökének kinevezése. Mons. Glattfelder

Gyula csanádi püspök előléptetése kalocsai érsekké 1942. szeptember 24-
én (lásd: Ungheria 108), lemondott az érseki székről 1943. március 2-án
(lásd: Ungheria 115) és maradt csanádi püspök, más címzetes székhellyel

1943
f. 2 Egy lap
ff. 3–7 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Glattfelder Gyula érsek, csanádi

püspök mentális zavara és Mons. Raskó Sándor kinevezése apostoli kor-
mányzóvá (1943)
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Posizione 112
Bácska és a Magyarországon fekvő kőrösi (Crisio) plébániák 

apostoli kormányzósága 
1942–1943

ff. 2–9 Bácska apostoli kormányzósága (1942)
ff. 10–17 Mons. Grősz kalocsai érsek kinevezése Bácska és a kőrösi (Crisio)

keleti helynökség apostoli kormányzójává (1943)
ff. 18–26 A kőrösi (Crisio) magyar plébániák apostoli kormányzósága

(1942)

Posizione 113
A magyar püspökök fakultásai apátsági vagy elöljárósági cím 

adományozására 1942–1943

ff. 2–19 Vegyes lapok (1942–1943)

Posizione 114
Erdély – Mons. Ritter apostoli vizitációját követően kibocsátott 

pápai rendelkezések végrehajtása. Erdély valláspolitikai helyzete 
1942–1948

ff. 2–6 Vegyes lapok (1945–1948)
ff. 7–16 Román követség: román magatartás a magyarokkal szemben (1943)
ff. 17–80 Erdély. Rítusváltoztatások [ff. 18–19: Vegyes lapok (1943), ff. 20–

43: A katolikus egyház helyzete Dél-Erdélyben, ff. 44–60: Vegyes lapok,
ff. 61–66: Budapest – apostoli nuncius: Papp György. Román híresztelé-
sek a hajdúdorogi egyházmegye ellen, Budapest, 1942 (1943), ff. 67–79:
Vegyes lapok (1943)]

ff. 81–88 Erdély. Valláspolitikai helyzet [ff. 82–87: A magyar hatóságok
megtiltják a máramarosi egyházmegyei közlöny publikálását, mert a
román hatóságok betiltották a gyulafehérvári (Alba Julia) közlönyt.
(1943)]
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Posizione 115
Kalocsa – Az érsek lemondása és új érsek kinevezése

1943

ff. 2–4 Vegyes lapok (1943)
ff. 5–13 Budapest – apostoli nuncius: Mons. Glattfelder Gyula lemondása a

kalocsai érseki székről (1943)

Posizione 116
Eger és Kalocsa – A főegyházmegyék érsekeinek kinevezése: 
Eger – Mons. Czapik Gyula, Kalocsa – Mons. Grősz József

1943–1956

ff. 2–10 Kalocsa – Mons. Kujáni Ferenc: tájékoztatás, miszerint a kalocsai
érsek akadályoztatása miatt a főegyházmegye kormányzása az általános
helynök, Mons. Kujáni Ferenc kezében van. (1951)

ff. 11–46 Vegyes lapok (1943–1956)

Posizione 117
Mons. Angelo Rotta apostoli nuncius hároméves beszámolója 

1943

ff. 2–27 Vegyes lapok (1943)

Posizione 118
Rozsnyó – A püspöki menza szlovákiai terményei 

1942–1943

ff. 2–12 Budapest – apostoli nuncius: a rozsnyói püspöki menza szlovákiai
terményei (1942–1943)
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Posizione 119
A rutén Munkács (Munkacevo) – A püspök halála. Püspök kinevezése

Mons. Dudás Miklós kinevezése apostoli kormányzóvá
1943–1946

ff. 2–41 Vegyes lapok (1943–1946)

Posizione 120
Apátok kinevezése

1943

f. 2 Egy lap (1943)
ff. 3–11 A jászói premontrei apátság (1943)

Posizione 121
Veszprém, Szombathely (Sabaria) és Csanád – Püspöki kinevezések:

Mons. Mindszenty József, Mons. Kovács Sándor, Mons. Hamvas Endre
1943–1958

ff. 2–11 Egyes fenntartott javadalmak kijelölése a csanádi és a győri egy-
házmegyékben (1958)

ff. 12–25 Vegyes lapok (1955–1957)
ff. 26–40 A kormány által a szombathelyi püspök új általános helynökévé

kinevezett Rev. Farkas Dénesről (1949–1952)
ff. 41–80 Vegyes lapok (1943–1949)

Posizione 122
Szentszéki követség

1944

f. 2 Egy lap
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Posizione 123
A rutén Munkács (Munkacevo) – Segédpüspök kinevezése, 

Mons. Romzsa György Tódor appiai c. püspök 
1944

ff. 2–16 Vegyes lapok 

Posizione 124
Az orosz megszállás következtében kialakult politikai és vallási helyzet 

1944–1946

ff. 2–116 1944. december 11. [f. 3: Egy lap (1944), ff. 4–14: Nagybányai
Horthy Miklós tengernagy, Magyarország kormányzója levélben fordul a
Szentatyához, amelyben azzal indokolja politikai magatartását, hogy még
nagyobb bajokat kíván vele elkerülni Magyarországon. (1944) ff. 15–29:
Mons. Luttor információi a magyarországi eseményekről, az új kor-
mányfő vitéz Szálasi Ferenc (1944), ff. 30–31: Vegyes lapok, ff. 32–47:
Magyarország helyzete, miután az orosz csapatok átlépték a határt. Állí-
tólag Teheránban határozták el, hogy Magyarországot kiszolgáltatják
Oroszországnak. (1944) ff. 48-52: A nuncius utasítást kér a maga és a
papság számára egy orosz megszállás esetére. (1944)], ff. 53–72: Ma-
gyarország és Oroszország közötti fegyverszüneti tárgyalásokról szóló
hírek. A nunciatúra menedéket ad Horthy István özvegyének és őrzi a
szent koronát. Az oroszok bizonyítást nyert barbár magatartása a meg-
szállt területeken. A kormányzó letartóztatása a fegyverszünetre felszó-
lító proklamációja után. Polgárháború. A Szentszék lépései az orosz had-
sereg bizonyítást nyert visszaéléseinek megakadályozására. (1944–1945) 

ff. 73–82 A magyar kormány kéri a nunciatúrát, hogy kövesse Sopronba.
A nunciatúra Budapesten marad. (1944)

ff. 83–90 Dr. Nagykállói Kállay Miklós volt magyar miniszterelnök letartóz-
tatása, ill. a budapesti török követségre menekülése (1944)

ff. 91–95 A magyar kormány nyomással próbálja elérni, hogy a Szentszék
elismerje. (1944) 

ff. 96–103 Svájc érdeklődik, hogy a Szentszék elismerte-e az új magyar kor-
mányt. (1944) 

ff. 104–112 Mons. Mindszenty József veszprémi püspök letartóztatása
(1944)
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ff. 113–115 Kálvinista többség a magyar kormányban (1944)
ff. 117–139 Rev. Gallus Tibornak a Szentszékhez eljuttatott írása a Germani-

co-Hungaricumról, a német-magyar kollégiumról. Vajda Ferenc magyar
konzul naplója az 1945. március 30-tól 1946. december 15-ig terjedő
időszak magyar történelmének legfontosabb dokumentuma. 

ff. 140–142 A magyar püspöki kar konferenciája az orosz megszállás alatt
(1945)

ff. 143–146 Mons. Grősz József kalocsai érsek beszélgetése a magyarorszá-
gi angol politikai küldöttség vezetőjével. A kultusz normális folytatása, a
katolikus sajtó elnyomása, papok letartóztatása (Mons. Kriston Endre
egri segédpüspök és titkára), az agrárreform nehézségei (1945)

ff. 147–149 Vegyes lapok (1945)
ff. 150–156 Mons. Grősz József kalocsai érsek beszélgetése a magyarorszá-

gi angol politikai küldöttség vezetőjével: agrárreform, papok letartóz-
tatása, az orosz csapatok által elkövetett fosztogatás és erőszakos cselek-
mények, kommunista választási propaganda, a zsidók magatartása, gróf
Teleki Géza kultuszminiszter érdemei (1945)

ff. 157–158 Vegyes lapok
ff. 159–164 Mons. Luttor: Magyarország politikai, vallási és szociális hely-

zete, a magyar menekültek körülményei (1945)
ff. 165–170 Egy magyarországi angol diplomata beszélgetése Mons. Grősz

József kalocsai érsekkel a politikai és a vallási helyzetről (1945)
ff. 171–176 Washington – apostoli delegátus: páter Vendel János S.J. jelen-

tése az oroszok Magyarországon alkalmazott taktikájáról (1945)
ff. 177–189 Washington – apostoli delegátus: prof. Kerekes jelentése Buda-

pest orosz megszállásáról és annak következményeiről (1945)
ff. 190–211 Tájékoztató a magyar politikai helyzetről (1945)
ff. 212–230 A magyarországi angol követség (?) által közölt feljegyzések a

magyar helyzetről (1945) 
ff. 231–235 Egy magyar kormányzati bizottság felhívása Franciaország felé,

hogy kezdeményezzen politikai és gazdasági fellépést Magyarország
érdekében. (1945)

ff. 236–251 Róma – P. Nagy Sándor (Töhötöm) S.J.: vallási helyzet Ma-
gyarországon (1945)

ff. 252–262 Dr. Franco Santanelli különböző információi a magyar belpolitikai
helyzetről. A Demokratikus Ifjúság katolikusellenes kiáltványa (1945)
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ff. 263–265 Isztambul – apostoli delegátus: szovjet taktika Magyarországgal
szemben (1945)

ff. 266–272 Magyarország prímásának pásztorlevele utalásokkal a tervezett
agrárreformra. A rádió ellene intézett támadásai (1945)

ff. 273–277 Beszélgetés az Egyesült Államok magyarországi képviselőjével,
Himler Mártonnal: véleménye azokról a lehetőségekről és támogatásokról,
amelyekre a katolicizmus Magyarországon mostantól kezdve építhet. (1945)

f. 278 Nem konzultálható 
ff. 279–282 Mons. Rotta: a nunciatúra tiltakozása a Szálasi-kormány alatt az

egyházzal szemben elkövetett visszaélések ellen, Mons. Mindszenty Jó-
zsef veszprémi püspök, Mons. Tiefenthaler József és más egyházi sze-
mélyek letartóztatása (1945)

f. 283 Egy lap (1945)
ff. 284–291 Mons. Magyary Gyula: részletes hírek a püspökről, a papságról,

a magyarországi egyházakról (hírek Mindszenty bíborosról) (1945)
ff. 292–296 Mons. Rotta: a nunciatúra elhagyja Magyarországot. A fakultá-

sok átadása a kalocsai érseknek (1945)
ff. 297–299 Mons. Luttor: a magyar papok hősies magatartása Budapest

ostroma alatt (1945)
ff. 300–304 Hírek a magyar püspökökről (1945)
ff. 305–312 Budapest – apostoli nuncius: az orosz hatóságok korrekt maga-

tartása a papsággal szemben. A kultusz és a lelkipásztori szolgálat szabá-
lyos folytatása. Agrárreform. Azonnali határmódosítás és az egyházi
jurisdikció ebből fakadó nehézségei. Püspökök hírei (1945)

ff. 313–318 Az angol kormány információi Magyarország vallási helyzeté-
ről. Az egyházi tulajdonról. Hírek szerint Páter Jánosi S.J. lenne majd
Serédi bíboros utóda (1945)

ff. 319–322 Eichstätt, apostoli nuncius: Szálasi Ferenc Úr üzenete a Szent-
atyának (1945) 

ff. 323–334 Bern, apostoli nuncius: a milánói magyar konzulátus munkatársa ál-
tal eminenciás Schuster bíboros adott információkat Magyarországról (1945)

ff. 335–341 Bukarest, apostoli nuncius: Mons. Rotta átutazása Bukaresten
megállási engedély nélkül (1945)

ff. 342–374 Budapest lerombolásának elkerülése és a polgári lakosság eva-
kuálása érdekében tett lépések. A nunciatúra Budapesten marad a német
evakuálás után is, majd Isztambulba távozik. (1945) 
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ff. 375–383 Magyarország és a szövetségesek közötti fegyverszüneti egyez-
mény szövege (1945)

ff. 384–399 Román és orosz visszaélések Szatmárban (1925–1945)
ff. 400–402 Mons. Bánáss információi Debrecen helyzetéről (1945)
ff. 403–409 A magyarországi referens urak és három magyar beszélgetése

eminenciás Serédi bíborosnak a német megszállás utolsó hónapjaiban
tanúsított magatartásáról (1945), Aradi Zsolt

ff. 410–415 Vegyes lapok (1945)
ff. 416–419 Hamvas Endre csanádi püspök információi az egyházmegye

orosz megszállásáról (1945)
ff. 420–422 A Szentszék, Svédország, Svájc és Törökország diplomáciai

képviseleteinek távozása Magyarországról (1945)
ff. 423–426 A magyarországi szaléziek inspektorától származó hírek (1945)
ff. 427–437 Budapest, apostoli nuncius: Budapest ostroma és orosz meg-

szállása. Semleges diplomaták hiábavaló lépései a város megmentése
érdekében. Pfeffer Wildenbruch német tábonok, budapesti parancsnok a
nunciusra bíz tízezer sebesült katonát, akik a német hadsereg vissza-
vonulása után Budapesten maradtak. Az oroszok rabolnak és megsértik a
diplomáciai mentelmi jogot. Mons. Pétery felajánlja a nunciusnak, hogy
meneküljön Vácra. (1945)

ff. 438–456 Emlékeztető Magyarország etnikai, történelmi és politikai hely-
zetéről (1945)

ff. 457–467 A debreceni dr. Tóth Jánostól származó és Kovách alezredes
által Rómába juttatott információk (1945)

ff. 468–473 Budapest város lerombolása (1945)
ff. 474–478 Eckhardt Tibor, a parasztpárt vezetője Magyarország politikai

helyzetéről (1945)
ff. 479–481 Vegyes lapok (1945)
ff. 482–484 Rev. Balogh István miniszterelnökségi államtitkár (1945)
ff. 485–501 Washington – apostoli delegátus: Magyarország helyzete a

kommunista uralom alatt. Agrárreform és kollektivizálás (1945)
ff. 502–509 Budapesti népbíróság (tagjai között: Mons. Marczell Mihály).

A magyar náci kormányfő hódolata a Szentatyának (1945)
ff. 510–545 Kalocsa – érsek: általános jelentés a magyar helyzetről (1944– 45)
ff. 546–572 Róma – P. Nagy Sándor S.J.: magyarországi helyzet szeptember

25-ig (1945)
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ff. 574–583 Őfelsége az angol király követsége: magyar papok és világiak
elítélése az egyházzal szemben tanúsított orosz magatartás múltbeli bírá-
lata miatt (1945)

ff. 584–659 Esztergom – eminenciás érsek: információk Magyarországról
(1945)

ff. 660–721 Esztergom – eminenciás érsek: a prímási szék birtokbavétele óta
folytatott tevékenysége (1945)

ff. 722–725 A katolikus egyház a magyarországi agrárreformmal szemben
(a Reuter hírügynökség értesülései) (1945)

Posizione 125
Esztergom, Veszprém, Győr 

I. Az esztergomi főegyházmegye érsekének kinevezése (Serédi, 
Mindszenty), II. Veszprémi apostoli kormányzó (Bánáss) 

III. A győri egyházmegye püspökének kinevezése (Scheffler, Papp)
1945–1958

ff. 2–12 Vegyes lapok (1958–1945)
ff. 13–15 A „La Liberté” újságból: Serédi bíboros (1945)
ff. 16–21 Vegyes lapok (1958)
ff. 22–30 A győri püspök őexcellenciája fakultás engedélyezését kéri a

szentmártoni (Pannonhalma) főapáttól, Rev. Sárközy Páltól, hogy kiszol-
gáltathassa a bérmálás szentségét a győri egyházmegye területén. (1952)

ff. 31–32 Vegyes lapok (1952–1954)
ff. 33–146 Serédi Jusztinián bíboros halála. Mons. Mindszenty József kine-

vezése esztergomi érsekké. Mons. Bánáss László kinevezése veszprémi
apostoli kormányzóvá (1945. augusztus 18.) [ff. 34–35: Vegyes lapok
(1948), ff. 36–53: Esztergom: Mindszenty bíboros: javasolja a veszpré-
mi, a váci és az egri magyar egyházmegyék felosztását (1948), f. 54: bo-
ríték, ff. 55–65: Ottawa – apostoli delegátus: kanadai benyomások az
országos Mária-kongresszuson részt vevő eminenciás Mindszenty bíbo-
rosról (1947), ff. 66–76: Vegyes lapok (1945–1946), ff. 77–145: Serédi
Jusztinián György O.S.B. bíboros, esztergomi érsek halála, ff. 78–122:
Esztergom – káptalani helynök: Serédi bíboros utolsó cselekedetei: par-
lamenti nyilatkozat a kormányzói szék megüresedéséről és esetleges he-
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lyettesítéséről. Körlevél a papságnak tartózkodási helyen maradás kötele-
zettségéről. Végrendelet (1944–1945), ff. 123-136: Esztergom – kápta-
lani helynök: Serédi Jusztinián bíboros halála és temetése. Mons. Drahos
János megválasztása káptalani helynökké. Különleges fakultások a kalo-
csai érsek számára. Budapest és a főegyházmegye helyzete. A száz hold-
nál nagyobb birtokok kisajátítása. A főegyházmegye egy részének szlo-
vák fennhatóság alá kerülése, ill. ennek következményei (1945)

ff. 137–141: Budapest, apostoli nuncius: Serédi Jusztinián bíboros halálával
és temetésével kapcsolatos részletek (1945), 

ff. 142–144: Vegyes lapok (1945)]
ff. 147–148 Vegyes lapok (1946)
ff. 149–159 A New York-i főegyházmegyében tartózkodó, veszprémi egy-

házmegyés papról, Rev. Koloszár Istvánról (1948–1949)
ff. 160–193 Mons. Bánáss László kinevezése veszprémi püspökké 1946.

szeptember 4-én, [ff. 161–181: a veszprémi püspök, Mons. Bánáss Lász-
ló meggondolatlan interjúja a Magyar Nép című újságnak (1948), ff.
182–192: Vegyes lapok (1945–1946)]

ff. 194–268 Papp Kálmán kinevezése győri püspökké 1946. szeptember 4-
én (1945–1946)

Posizione 126
Németországba elűzött magyarok, magyar foglyok Oroszországban 

1945–1948

ff. 2–22 Magyarok Oroszországban, [ff. 3-7: Vegyes lapok (1945–1946), ff.
8-21: Bukarest – apostoli nunciatúra: Oroszországba deportált magyarok
(1947)]

ff. 23–92 Magyarok Németországban:, [ff. 24-30: Vegyes lapok (1945), ff.
31-48: Magyar követség – az Ausztriába és Bajorországba menekült
magyarok körülményei (1945), ff. 49–58: Ángyán Fülöp: a weissensteini
táborba internált magyarok aggasztó helyzete (1945), ff. 59–67: P. Galov
József: a magyar kisebbségek körülményei Ausztriában. Az Apostoli
Szentszék közbenjárásának kérése Magyarországra való visszavitelük
érdekében. (1945), ff. 68–69: Vegyes lapok (1946), ff. 70–78: Wollaberg,
volt parlamenti képviselők: igazságot kérnek Magyarországnak és együtt-
érzést az elűzötteknek. (1946) 
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ff. 79–88: Pápai küldöttség Németországban: a magyar menekültek száma
és helyzete Németországban (1946), 

ff. 89–91: Vegyes lapok (19445-1946)]
ff. 93–98 Vegyes lapok (1948)

Posizione 127
Kisebbségek
1945–1948

ff. 2–6 Esztergom – eminenciás érsek: a német ajkú magyarok tömeges
deportálása (1946)

ff. 7–9 Vegyes lapok (1948)
ff. 10–16 Prága – csehszlovákiai apostoli nunciatúra: szlovák kisebbségek

Magyarországon (1948)
ff. 17–19 Vegyes lapok (1946)
ff. 20–34 A salzburgi érsek tájékoztatói a Magyarországról és a szomszédos

államokból elűzött németek történelméről és jelenlegei körülményeiről
(1946)

ff. 35–57 A német kisebbség ellen Magyarországon életbe léptetett intézke-
dések (1945–1946)

ff. 58–61 Michael Weiss O.F.M. atya beadványa a németek magyarországi
helyzetéről (1945)

Posizione 128
A Szentszék és a magyar kormány – Szentszéki követ

1946–1948
ff. 2–21 Prof. Tóth László magyar ügynök küldetése (1947)
ff. 22–58 Vegyes lapok (1946–48)

Posizione 129
Politikai és vallási helyzet 1946 januárjától

1946–1948
ff. 2–21 P. Jánosi József S.J. információi Tildy Zoltán köztársasági elnök és

Nagy Ferenc miniszterelnök által az eminenciás prímással és az egyház-
zal szemben tanúsított magatartásáról. Mons. Bánáss László kedvező
kormányzati megítélése. Az Apostoli Szentszék és Magyarország közötti
modus vivendi lehetősége (1946)
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f. 22 Egy lap (1946)
ff. 23–47 Róma – P. Nagy Sándor S.J.: ellentét a bíboros prímással az orosz

kommunizmus elleni katolikus védekezésben követendő módszerek kér-
désében. Őeminenciája a legitimista mozgalom híve. Pallavicini György
őrgróf küldetése és eltűnése. Az apostoli nunciatúra ügye. A KALOT orszá-
gos kongresszusa (1946)

ff. 48–57 Borbély István S.J. és Jánosi S.J. atyák által küldött politikai és
vallási hírek Magyarországról (a KALOT és a bíboros prímás). P. Jánosi
és a magyarországi orosz követség főtanácsosa, Osztjukin tárgyalása
(1946)

ff. 58–68 Eminenciás Mindszenty bíboros tiltakozása a dél-szlovákiai ma-
gyarok deportálása miatt. Rev. Balogh István miniszterlenökségi állam-
titkár magatartása (1946) ff. 69–72 Esztergom – eminenciás érsek: az
úrnapi körmenetek betiltása. A katolikusok jogainak védelmezése isko-
laügyekben. A Szent Imre Egyetemi Egyesület betiltása (1946)

ff. 73–75 Esztergom – eminenciás bíboros érsek: félelem a magyar egyház-
megyék feldarabolásától az új politikai határok megállapításának követ-
keztében (1946)

ff. 76–83 Esztergom – bíboros érsek: néhány eminenciás úrhoz intézett levél
arról a bánásmódról, amelytől tartani lehet a békeszerződés végrehajtása
során. (1946)

ff. 84–131 Esztergom – bíboros érsek: ellentét a jezsuitákkal az orosz kom-
munizmus elleni katolikus védekezésben követendő módszerek kérdésé-
ben. Jánosi József S.J., Nagy Sándor S.J., Kerkai Jenő S.J. és Borbély
István S.J. páterek tevékenysége és nyilatkozata. Pápai buzdítás a KALOT-
nak (1946)

ff. 132–137 Esztergom – eminenciás bíboros érsek: harc a katolikus iskola
ellen és az „általános iskola” bevezetése. 2800 katolikus egyesület betil-
tása. Az oroszok nem kívánják újra felvenni a diplomáciai kapcsolatokat
a Szentszékkel. Nagy Ferenc kormányfő együtt kíván működni az egy-
házzal. (1946)

f. 138 Magyarország prímásának saját kezűleg írt levele a Szentatyához
(1946)

ff. 139–145 Esztergom – eminenciás érsek: a katolikus ifjúság vezetőinek,
köztük Olaffson Placid O.S.B. és Vág József S.J. atyáknak a pere és elíté-
lése (1946)
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ff. 146–150 Esztergom – eminenciás érsek: kétséges, hogy a protestánsokat
is be kell-e fogadni a kisgazdák új pártjába. (1946)

ff. 151–170 A magyar nép felhívása: segítséget kér, hogy „el ne vesszen”. (1946)
ff. 171–181 Párizs, apostoli nuncius: közvetíti Mons. Közi-Horváth feljegy-

zését a magyar helyzetről és beszámol az Egyesült Államok budapesti
követével, Chapinnel folytatott beszélgetésről: nézeteltérés van eminen-
ciás Mindszenty és Mons. Czapik között a módszer kérdésében. (1948)

ff. 182–190 Magyarország és a szomszédos államok a jelenlegi nemzetközi
helyzetben (1946)

ff. 191–198 Mindszenty bíboros: a magyarok vallási és politikai helyzete
Erdélyben (1946)

ff. 199–202 Esztergom – bíboros érsek: a Szentszék támogatását kéri a ma-
gyar Korona javára (1946–1947)

ff. 203–225 Prof. Jánosi József S.J. feljegyzései Magyarország politikai és
vallási helyzetéről (1946)

ff. 226–228 Rev. Varga Béla lemondása az Országgyűlés elnöki tisztségéről
(1946)

ff. 229–257 Az esztergomi érsek őeminenciája által küldött és az udinei ér-
sek által továbbított vegyes információk Magyarországról (1946)

ff. 258–260 Angol követség: mivel a Szentszék nem tud nunciust küldeni
Magyarországra, mérsékletre kell intenie eminenciás Mindszenty bíbo-
rost, a legmagasabb magyar egyházi tekintélyt. (1946) 

ff. 261–265 A bázeli „Vorwärts”: vádak eminenciás Mindszenty bíboros
mint „a magyar fasizmus utolsó tartóoszlopa” ellen (1946)

ff. 266–269 Magyar katolikusok tiltakozása a kommunisták egyházellenes
támadásai miatt. A katolikus élet, a karitatív szervezetek stb. újjáéledése
(1946)

ff. 270–277 Vegyes információk Magyarországról (1946)
ff. 278–281 Az oroszok azt kívánják, hogy a vallási szervezetek szüntessék

be a tevékenységüket Magyarországon. (1946)
ff. 281–347 A prímás őeminenciája által a Szentatyának átadott különböző

dokumentumok Magyarországról (1946)
ff. 348–357 Gazdasági fellendülés és a „forint” bevezetése. Kormányzati vál-

tozások. Ünnepélyes Szent Isván-napi körmenet a hatóságok és a balol-
dali pártok közbelépésével. Új házassági törvények és népességcsökke-
nés. Papok letartóztatása hamis vádakkal Kevermesen (1946)
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ff. 358–372 A Magyarországgal kötendő békeszerződés első szövege (1946)
ff. 373–380 A magyar katolikusok felhívása a béketárgyalásokkal kapcsolat-

ban (1946)
ff. 381–387 Eminenciás Mindszenty bíboros homíliája az esztergomi székes-

egyházban (1946)
ff. 388–398 Eminenciás Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek levél-

váltása Gyöngyösi János külügyminiszterrel és Nagy Ferenc miniszterel-
nökkel Magyarország politikai és vallási helyzetéről (1946)

ff. 399–409 A politikai helyzet romlása. Tildy köztársasági elnök és Nagy
miniszterelnök a kommunisták szándékaitól függenek. A Kállay-fiúk és
Bethlen Eduárd gróf eltűnése. Az egyház növekvő tekintélye és az ellene
hozott intézkedések. Házkutatás Mons. Hamvas csanádi püspöknél.
A magyar püspöki kar nyilatkozata (1946)

ff. 410–414 Esztergom – bíboros érsek: az egész püspöki kar csatlakozása a
prímás őeminenciájához tekintettel a jelenlegi politikai és vallási helyzet-
ben tanúsított magatartására (1946)

ff. 415–465 A magyar katolikus női tábor emlékeztetője a Szentatya szá-
mára (1946)

ff. 466–472 Kommunikációs nehézségek Magyarországgal (1946)
ff. 473–508 Erdélyi magyarok tiltakozása a román „elnyomás” és a négy

miniszter döntései ellen (1946)
ff. 509–516 Csanád – püspök: az egyházmegye állapota. Szent Gellért-em-

lékünnepségek (1946)
ff. 517–521 Törökországi apostoli delegátus: Magyar világszövetség moszk-

vai székhellyel (1946)
ff. 522–533 A kommunista párt vezetőjének, Rákosinak tényleges diktatúrá-

ja. Új pénz és általános nyomor. Magyar területi veszteségek mint a
szomszédos államok közötti újabb gyűlölet melegágya. Növekvő ellen-
ségesség a katolikus egyházzal szemben és növekvő vallásos buzgalom
(1946)

ff. 534–539 Eminenciás Mindszenty bíboros nyilatkozatai a csehek magyar-
ellenes intézkedéseiről. A győri katolikus kör bezárása. A veszprémi
püspök pásztorlevele (1946)

ff. 540–552 A „demokratikus” Magyarország belpolitikai helyzete
ff. 553–563 Belpolitikai, külpolitikai és gazdasági helyzet. A veszprémi püspök

felszentelése (1946) 
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ff. 564–595 Borbély István S.J. atya információi a magyar püspöki karról és
a vallási helyzetről. Beszélgetés egy Magyarországon felelős pozíciót be-
töltő orosszal az egyházi kapcsolatokról és a Szentszék magatartásáról a
kommunizmussal szemben (1946)

ff. 596–598 Budapest – Borbély István S.J. atya: különböző információk a
karitatív tevékenységről, a prímás Őeminenciája munkájáról, a megüre-
sedett püspöki székekről, hírek Badalik Béla O.P. atyáról 

Posizione 130
Pápai képviselők

1945–1949

ff. 2–64 S. E. Mons. Czapik egri érsek beszámol a katolikus egyház helyze-
téről a magyarországi kommunista rezsim alatt, kiemeli eminenciás
Mindszenty bíboros magatartását, és javasolja apostoli vizitátor küldését
S. E. Mons. A. Rotta személyében. Lépések a magyar beutazási engedély
megszerzése érdekében. A kormány nehézségeket támaszt. Velics római
magyar követ kapcsolata az apostoli nunciussal Olaszországban Magyar-
ország bíboros prímásának letartóztatásáig (1948–1949)

ff. 65–76 Sibelka Perleberg Artúr római küldetése egy pápai képviselő buda-
pesti látogatásával kapcsolatban (1948)

ff. 77–79 Vegyes lapok (1947–1948)
ff. 80–84 A magyar kormány újra fel kívánja venni a kapcsolatokat a

Szentszékkel. (1947)
ff. 85–93 Vegyes lapok (1945–1946)

Posizione 131
Különböző fakultások és felmentések

1946

ff. 2–8 Vegyes lapok (1946) Mindszenty bíboros
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Posizione 132
Az első csanádi püspök, Szent Gellért vértanúságának 900. évfordulója 

1946

ff. 2–26 Vegyes lapok (1946)

Posizione 133
Miskolc – apostoli exarchátus a bizánci rítusú rutének számára 

1946
f. 2 Nem konzultáható
ff. 3–7 Vegyes lapok (1946)

Posizione 134
Iskolaügyek
1946–1950

f. 2 Egy lap
ff. 3–5 Róma: külügyminiszter–hitoktatás a magyar iskolákban (1950)
ff. 6–13 A hitoktatás ellenőrzése az iskolákban (1950)
ff. 14–33 Vegyes lapok (1949–1950)
ff. 34–75 Esztergom – bíboros érsek: az iskolák államosítása. A katolikusok

tiltakozásai, [ff. 35–54: Esztergom – eminenciás Mindszenty bíboros: a
felekezeti iskola betiltása Magyarországon. Utalások a politikai helyzetre
(1948), ff. 55–68: Giuseppe Casari O.S.M. atya: megküldi a budapesti
Notre Dame de Sion szerzetesnővérek elöljárójának levelét a magyar-
országi felekezeti iskolák ügyével kapcsolatban (1948), ff. 69–74: Vegyes
lapok (1948)]

ff. 76–84 Vegyes lapok (1948)
ff. 85–113 Párizs – apostoli nunciatúra: hírek a magyarországi iskolák hely-

zetéről (1948)
ff. 114–118 Vegyes lapok (1948)
ff. 119–259 Az iskolák államosítása Magyarországon (1948)
ff. 260–277 A belga és a svájci apostoli nunciusoknak és a washingtoni

apostoli delegátusnak küldött feljegyzés a magyarországi katolikus is-
kolákról (1948)
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ff. 278–291 Vegyes lapok (1948)
ff. 292–303 Békés Gellért O.S.B. atya jelentése a magyarországi katolikus

iskolákról (1946)
ff. 304–337 Vegyes lapok (1948)

Posizione 135
Politikai és vallási helyzet 

1946–1948

ff. 2–7 Esztergom – eminenciás érsek: iskolaügy. Százhúszezer tisztviselő
elbocsátása. A katolikus szervezetek akadályozása. Mons. Stefano elhú-
zódó letartóztatása (1946–1947)

ff. 8–16 Esztergom – eminenciás érsek: Magyarország politikai és vallási
helyzete a kommunista rezsim alatt (1947–1948)

ff. 17–21 Vegyes lapok (1947)
ff. 22–35 Mentsétek meg Magyarországot! A demokratikus népek lelkiis-

meretéhez intézett felhívás 
ff. 36–40 Bern, apostoli nuncius: a római magyar követ magatartása az új

kormánnyal szemben (1947)
ff. 41–46 Az oroszok reakciós mozgalmakkal vádolják Magyarországot.

Mons. Varga Béla menekülése és Mons. Balogh István lemondása. Sza-
kadás a magyar diplomaták és kormányuk között. Eminenciás Mindszen-
ty bíboros változatlanul erélyes fellépése (1947)

ff. 47–57 Bern, apostoli nuncius: Rev. Varga Béla tevékenységéről (1947)
ff. 58–63 Vegyes lapok (1947–1948)
ff. 64–76 Papp György kanonok: információk az 1947. augusztus 31-i or-

szággyűlési választásokról Magyarországon 
ff. 77–191 Bern, apostoli nuncius: Magyarország gazdasági helyzete dr.

Franz Gordon fekete könyvében (1947)
ff. 192–194 Vegyes lapok (1947)
ff. 195–212 Washington – apostoli delegatus: Nagy F. volt magyar kor-

mányfő cikke (1947)
ff. 213–220 Vegyes lapok (1947)
ff. 221–226 Sibelka Perleberg beadványa a magyar helyzetről (1947)
ff. 227–235 Vegyes lapok (1947–1948)
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ff. 237–244 Kertész olaszországi magyar követ felszólítása, hogy ne fogadja
el a külügyminiszteri hivatalt. (1947)

f. 245 Egy lap (1947)
ff. 246–315 Barcza György információi, [ff. 247–253: a kormányátalakítás

bel- és külföldi visszhangjai (1947), ff. 254–257: Vegyes lapok, ff. 258–
274: Barczának küldött jelentések a magyar és a nemzetközi helyzetről,
ff. 275–281: Vegyes lapok, ff. 282–285: Barcza György: a kommunista
képviselő, Révai beszéde Mindszenty bíboros prímás ellen, ff. 286–314:
Vegyes lapok] (1947)

f. 316 Egy lap (1947)
ff. 317–342 Jánosi S.J. páter beadványa eminenciás Mindszenty bíborosnak

a jelenlegi politikai és vallási helyzetben tanúsított magatartásáról (1946)
ff. 343–347 Kommunista offenzíva Magyarországon. A katolikus iskolák

ügye (1947)
ff. 348–356 Dr. Keil információi a magyar politikai helyzetről (1947)
ff. 357–365 Magyarország politikai helyzete (Nys abbé információi) (1947)
ff. 366–376 Politikai és katonai összeesküvés Dálnoki Veress Lajos tábor-

nok és Szentiványi Domonkos teljhatalommal felruházott követ vezeté-
sével. Eminenciás Mindszenty bíboros esetleges csehszlovákiai útja elé
gördített akadályok. Tildynének, az államelnök feleségének valószínű
utazása az Egyesült Államokba egy katolikus prelátus és egy protestáns
egyházi személy kíséretében. Elmaradt a Szentatya karácsonyi beszédé-
nek rádióközvetítése. (1947) 

ff. 377–390 Magyarország helyzete a második világháború után (Simon
Jenő tanácsos) (1947)

ff. 391–397 Politikai és katonai összeesküvés és az általános elégedetlenség
okai. Papok letartóztatása. Mons. Farsang László kevermesi plébános
bántalmazása (1947)

ff. 398–403 Vegyes lapok (1947)
ff. 404–409 Belgrád – apostoli nunciatúra: Borba c. napilap cikke magyar

parlamenti képviselők oroszok általi letartóztatásáról Magyarországon
(1947)

ff. 410–412 Magyarország helyzete: fakultatív hitoktatás. A katolikusbarát
Szabadságpárt Sulyok képviselő által vezetett lapjának, a „Holnap”-nak
a közleménye. A Magyar Nemzet cikke az egyháznak a náci megszállás
alatt szerzett érdemeiről (1947)
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ff. 413–425 Békés Gellért O.S.B. atya információi a fakultatív iskolai hitok-
tatásról és a fő ifjúsági egyesületekről (1947)

ff. 426–435 Magyarország helyzete nemzetközi összefüggésben (1947)
ff. 436–439 Magyar fehér könyv a jelenlegi politikai válságról (1947)

Posizione 136
Különböző fakultások és felmentések

1947–1958

ff. 2–9 Vegyes lapok (1956)
ff. 10–15 Nem konzultálhatók 
ff. 16–29 Felmentés az ad limina látogatás alól. Az ötéves fakultások meg-

hosszabbítása. A magyar püspökök meghívása Rómába (1958)
f. 30 Egy lap
ff. 31–36 Nem konzultálhatók 
ff. 37–38 Vegyes lapok (1953)
ff. 39–54 Az ad limina látogatás alóli felmentésről és az ötéves fakultások

meghosszabbításáról, [ff. 40–53: A magyar püspöki kar felmentése az ad
limina látogatás és az egyházmegyei állapotok jelentése alól, valamint az
ötéves fakultások meghosszabbítása (1953–1954)]

ff. 54–59 Nem konzultálhatók 
ff. 60–66 Vegyes lapok (1953–1958)
ff. 67–79 Esztergom – S. E. Mons. Hamvas: fakultást kér, hogy fölment-

hesse a plébánosokat a pro populo misézés alól. (1953–1956)
ff. 80–86 Esztergom – Mindszenty bíboros: felmentés a pro populo misézés

alól (1947)
ff. 87–98 Különleges fakultások engedélyezése a kórházban fekvő betegek

áldoztatására. Más fakultásokról is szó van. (1950)
ff. 99–103 Vegyes lapok (1956), ff. 104–123: Esztergom – S. E. Mons. Ham-

vas: az esztergomi székesegyház felszentelésének 100. évfordulója (1956)
ff. 124–145 Vegyes lapok (1955–1956)
ff. 146–1156 Esztergomi apostoli kormányzó: az alábbi fakultások kérel-

mezése: a) házi misézés a szétszórodott szerzetes papok számára, akik
távol laknak a templomtól és nem tudnak odamenni; b) esti misézés
azoknak a papoknak a számára, akik üzemekben kénytelenek dolgozni;
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c) a breviárium felváltása a teljes rózsafüzérrel a fenti papok számára
(1951–1952)

ff. 157–164 Vegyes lapok (1953)
ff. 165–171 Kalocsa – érsek: különleges fakultások kérése a szentmise

mondásával és az eucharisztikus böjttel kapcsolatban (1951)
ff. 172–182 Vegyes lapok (1947–1951)
ff. 183–190 A kalocsai érsek különleges fakultásokat kér és kap. (1949–

1950)
ff. 191–202 Esztergom – Mons. Drahos János: fakultások kérelmezése (1948–

1949)
ff. 202–205 Rendkívüli fakultások a bebörtönzött magyar papok számára a

szentmise mondását illetően (1948), ff. 206–211 Majsai Mór atya által
gregorián misék mondása közben elkövetett szabálytalanságok rendezése
(1948–1949)

ff. 212–219 A fogadalmat tett magyar szerzetesek felmentése a szegénységi
fogadalom gyakorlása alól, tekintettel a kivételes körülményekre (1948)

ff. 220–226 Az esztergomi bíboros érsek őeminenciája fakultást kér felmen-
tésre a 2334. kánon szerinti kiközösítés alól. (1948)

ff. 227–236 Magyarország – Mindszenty bíboros: 1947. évi jelentés a rend-
kívüli fakultások gyakorlásáról (1948)

f. 237 Egy lap
ff. 238–295 Rendkívüli fakultások eminenciás Mindszenty bíboros prímás

számára [ff. 239–260: Kiegészítés a Magyarország eminenciás bíboros
prímása számára engedélyezett rendkívüli fakultásokhoz (1948. február
15.) (1947–1948), ff. 261–292: Magyarország eminenciás bíboros prí-
mása számára engedélyezett rendkívüli fakultások második jegyzéke
(1947. augusztus 20.) (1947), ff. 293–294: Vegyes lapok]

f. 296 Egy lap

Posizione 137
Vegyes ügyek

1938–1958
ff. 2–6 Igazság és szeretet (eminenciás Mindszenty bíboros beszédei) (1947)
ff. 7–11 A világi állapotba visszahelyezett Nagy József pap kéri, hogy újra

vegyék fel papi szolgálatba. (1958)
ff. 12–16 Vegyes lapok (1958)
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ff. 17–27 Nem konzultálhatók 
ff. 28–39 Hága – ügyvivő: Esterházy F. nevén egy holland bankban jegyzett

arany fontbetétről (1952–1956)
ff. 40–102 Vegyes lapok (1956–1957)
f. 103 Nem konzultálható
ff. 104–151 Vegyes lapok (1947–1958)
ff. 152–159 Lang Eliodor felmentést kér a papszenteléssel járó kötelezett-

ségek alól (1954–1958)
ff. 160–168 Rev. Kálmándy László (1957–1958)
ff. 169–175 Vegyes lapok (1958)
ff. 176–178 Római Magyar Akadémia Könyvtára. Magyarország első kirá-

lya, Szent István halálának 900. évfordulóján, Róma, 1938
ff. 180–257 Nem konzultálhatók
ff. 258–294 Vegyes lapok (1955–1957)
ff. 295–300 Teherán – apostoli internuncius: Murai István hitehagyó pap,

Magyarország iráni követe (1955)
ff. 301–330 Vegyes lapok (1952–1955)
ff. 331–356 Egy magyar plébános folyamodása a plébániát megszüntető

intézkedés ellen (1952–1953) 
ff. 357–365 Közbenjárás kérése annak érdekében, hogy az olasz kormány

elismerje Szedlacsek Mária asszonyt mint Giuseppe Devescovi feleségét
(útlevél kiadása ügyében) (1952)

f. 366 Egy lap (1952)
ff. 367–373 Hidvégi Ilona asszony beadványa (1952)
ff. 374–378 Vegyes lapok (1950–1951)
ff. 379–387 Habsburg Ottó házasságkötéséről (1951)
f. 388 Egy lap (1951)
ff. 389–399 Róma – Füz Balázs O. Cist.: Rodolfo Mosca professzornak, a

budapesti olasz követség kulturális attaséjának felhívásáról (1950)
ff. 395–396 Vegyes lapok (1950)
ff. 397–400 A magyarországi Jézus Szent Szíve Társaság helyzete 
ff. 401–404 A magyarországi Vincés Nővérek helyzete: 1452 nővér 84 ház-

ban. Fokozódó nehézségek (1949)
f. 405 Egy lap (1948)
ff. 406–408 A kommunisták el akarják cserélni Magyarország szent koro-

náját: Gino Maggi cikke a „L’Italia” c. újságban (1950)
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ff. 409–411 Vegyes lapok (1950)
ff. 412–420 Casacalenda – Bruno Lallo kérelme a Szentatyához: segítséget

kér, hogy Magyarországra mehessen és ott dolgozhasson Mindszenty
bíboros kiszabadítása érdekében. (1950)

ff. 421–435 Tordona (Magyarország) – Riczu Lajos: hódolata jeléül vallásos
költeményeket küld a Szentatyának, művészeti értékük nincs. (1950)

ff. 436–438 Esztergom – Mindszenty bíboros: kérdezi S. E. Pizzardo bíbo-
rostól, hogy lehetséges-e egy zarándokházat nyitni, lehetőleg a Santo
Stefano Rotondóban („pro Domo Peregrinationis et Instituto Pont. Eccl.
Hungarico in Urbe”). (1948)

ff. 439–448 Sulner László, aki azt állítja, hogy szakértőként részt vett a Mind-
szenty bíboros elleni perben mint kriminológus, a Szentszék közbenjárá-
sát kéri az olasz kormánynál egy legalább tizenkét hónapos tartózkodási
engedély kiadása érdekében. 1949)

ff. 449–458 Vegyes lapok (1949–1952)
ff. 459–463 Rajk László és társai a népbíróság előtt. Vádirat, Budapest
ff. 464–466 Vegyes lapok (1946–1949)
ff. 467–476 Kerényi M. Anna nővér: felmentés büntetés alól, amelyet ő és

egy nővértérsa kapott azért, mert államosított magyar iskolákban tanítot-
tak. (1949)

ff. 477–482 A jelenleg Olaszországban tartózkodó magyar Farkas Géza
veszprémi egyházmegyés pap közbenjárást kér, hogy ne kelljen vissza-
térnie a hazájába. (1949)

ff. 483–487 Róma, apostoli nuncius: Vajda Ferenc magyar papot, a Pontifi-
cia Commissione di Assistenza munkatársát azzal gyanúsítják, hogy
kommunista kém. (1949)

ff. 488–493 Vegyes lapok (1948)
ff. 494–505 Szövérffy József, Ébersz Kornél és Keleti Jenő Urak azt állítják,

hogy különleges politikai küldetéssel vannak megbízva, és támogatást
kérnek. (1948)

ff. 506–526 Giles de Rudnay előadja Magyarország történelmét és keresz-
tény hagyományait, amelyeknek a szimbóluma Szent István koronája.
(1948)

f. 527 Egy lap (1949)
ff. 528–539 Egy pap, az ún. „Commissarius Supremus Diocesium Regni

Hungariae” az alábbi dokumentumokat terjeszti be: Sulyok Dezsőnek, a
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régi magyar szabadságpárt vezetőjének politikai álláspontjáról, támo-
gatásokról a Duna menti államokba menekült katolikusok mozgalma
számára (Myron Taylor-től) és a Duna menti katolikus államok kon-
föderációjáról (1948)

ff. 540–546 Vegyes lapok (1946)
ff. 547–557 Basinya János beadványa az egyházi hatalomtól általa el-

szenvedett állítólagos sérelmekről (1947)
ff. 558–566 Vegyes lapok (1945–1947)

Posizione 138
Róma – Pápai Magyar Intézet

1939–1957

ff. 2–17 Nem konzultálhatók 
ff. 18–131 Vegyes lapok (1939–1957), [ff. 119–130: az olasz kormány do-

kumentumokat kér a Pápai Magyar Intézet pozíciójának megvédéséhez
(1952)]

ff. 132–142 Vegyes iratok (1939)
ff. 143–186 A magyar kormány megszűntnek nyilvánítja a Pápai Magyar

Intézetet, és a magyar követség megkísérli birtokba venni a helyet. (1952)
ff. 183–186 A magyar követség újra megkísérli birtokba venni az intézet

helyiségeit. (1952)
ff. 187–201 Román kommunista újságok rágalmazzák a Pápai Magyar In-

tézetet. (1952)
ff. 202–208 Vegyes lapok (1951)
ff. 209–229 Róma – helynökség: állítólag súlyos zavarok voltak és vannak a

via Giulia-i Magyar Akadémia épületében lévő Pápai Magyar Intézetben.
A hír alaptalan. (1950)

ff. 230–252 A római Pápai Magyar Intézet szomorú helyzete a Magyar
Akadémia igazgatóságának gyakori és súlyos zaklatásai miatt. A rek-
torhelyettes feljelentése az igazgatóság ellen a közbiztonsági hatóságnak.
A Szemináriumi Szent Kongregáció közbenjárása az államtitkárságnál.
Közlemény az apostoli nunciusnak (1949–1950)

ff. 253–269 Vegyes lapok (1947–1950)
ff. 270–275 Sajtó és különböző közlönyök (1950)
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Posizione 139
Politikai és vallási helyzet 

1947–1949
f. 2 Egy lap (1948)
ff. 3–8 Washington – apostoli delegátus: eminenciás Spellman bíboros

véleménye Szent István koronájának visszaszolgáltatásáról a magyar
kormánynak (1948)

ff. 9–23 Rev. Czethofer [Csertő]:  Mindszenty bíboros politikai végrendelete
a jelenlegi magyar helyzet természetéről és okairól (1949)

ff. 24–34 Washington – apostoli delegátus: Varga Béla kanonok beszámol a
tevékenységéről, és kéri, hogy Szent István koronája ne kerüljön az oros-
zok kezébe. (1947–1948)

ff. 35–42 Vegyes lapok (1948–1949)
ff. 43–65 P. Michal Zembrzuski feljegyzése a kommunista rezsim uralta

magyar helyzetről (1948)
f. 66 Egy lap (1948)
ff. 67–126 Mons. Mihalovics Zsigmond és S. E. Mons. Ettore Felici által

átadott jegyzetek másolata: a magyar katolikus élet különböző problé-
máiról a kommunista rezsim alatt (1948)

ff. 127–146 Vegyes lapok (1948)
ff. 147–155 Dudás Bertalan O.S.B. atya: a latin és a görög rítusú magyar

papok általános helyzete. A hívek ragaszkodása és csodálata az antikom-
munista papság iránt. A papság megfélemlítését célzó manőverek. A pro-
testánsok és az ortodoxok magatartása a rezsimmel szemben (1948)

ff. 156–182 Vegyes lapok (1948)
ff. 183–202 A magyar külügyminiszter által átadott emlékeztető Mindszenty

bíboros ellen (1948)
ff. 203–236 Vegyes lapok (1948–1949)
ff. 237–248 Esztergom – eminenciás Mindszenty bíboros: kéri, hogy váltsák

le a magyar ügyek előadóját az amerikai külügyminisztériumban. (1948)
ff. 249–252 Vegyes lapok (1948)
ff. 253–256 Esztergom – eminenciás Mindszenty bíboros: tájékoztatja a

Szentatyát a katolikusok elleni harc kiéleződéséről Magyarországon.
(1948)

ff. 257–260 Brüsszel, apostoli nuncius: Chapin amerikai követ a magyar
helyzetről (1948)
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ff. 261–264 Brüsszel, apostoli nuncius: Mons. Mihalovics cikke a „La Libre
Belgique”-ben Magyarországról történő meneküléséről (1948)

ff. 265–268 Belga nagykövetség: közli a magyar kormány és két protestáns
egyház között október 9-én kötött megállapodás szövegét. (1948)

ff. 269–284 Vegyes lapok (1948)
ff. 285–301 Barankovics István beszéde az emberi és vallási jogok védelmé-

ben a magyar parlamentben (1948)
ff. 302–305 Bern, apostoli nuncius: a magyar helyzet Oltvány Imre berni

magyar követ előadásában (1948) 
ff. 306–307 Vegyes lapok (1948)
ff. 308–312 Prága – apostoli nunciatúra: újságcikk a kommunista magyar

kormányról és a katolikus egyházról (1948)
ff. 313–315 Vegyes lapok (1948)
ff. 316–332 Róma – a jezsuita atyák központi rendháza: a katolikus egyház

és a magyar kormány. Alattomos kísérletek a püspöki karral való meg-
egyezésre. A Szentszék nézőpontja (1948)

ff. 333–343 A magyar antibolsevista mozgalom beadványa az antikommu-
nista ellenállás magyar erőinek létéről és működéséről (1947–1948)

ff. 344–368 Jegyzetek Magyarországról a „La C i v i l t à Cattolica” „tudósítá-
sok” rovata számára 

ff. 369–371 Vegyes lapok
ff. 372–374 Endrédy apát szóbeli beszámolója a magyar helyzetről: a

bíboros prímás letartóztatásának veszélye. Őeminenciája esetleges he-
lyettesének Mons. Grősz kalocsai érseket ajánlja, kizárja ellenben Mons.
Czapik egri érsek és Mons. Bánáss veszprémi püspök személyét. Mons.
Gombos Károly kalocsai segédpüspök megítélése (1948)

ff. 375–383 Mons. Beaupin (a franciaországi nunciatúrán keresztül): jegy-
zetek Magyarország politikai és vallási helyzetéről, [ff. 376–377: Vegyes
lapok, ff. 378–380: Értesülések egy iskoláról, amelyet álpapok számára
hoztak létre Magyarországon, ff. 381–382: Újságcikkek (1948)]

ff. 384–391 Vegyes lapok (1948)
ff. 392–397 Bern, apostoli nuncius: a magyar kommunista vezér, Rákosi be-

széde a katolikus egyház ellen (1948)
ff. 398–403 Szent István koronájának visszaszolgáltatása a magyar kor-

mánynak. Mons. Griffiths által eminenciás Spellman bíborosnak írt em-
lékeztető másolata (1947)
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Posizione 140
Pécs – S. E. Mons. Rogács Ferenc sebastei c. püspök kinevezése 

S. E. Mons. Virág Ferenc pécsi püspök koadjutorává utódlási joggal 
1948–1958

ff. 2–6 Vegyes lapok (1948–1958)
ff. 7–14 Mons. Virág Ferenc, Pécs püspökének halála (1958)
ff. 15–42 Vegyes lapok (1948–1951)

Posizione 141
Az egyházzal szemben elkövetett visszaélések

1948–1950

ff. 2–6 Belgrád – apostoli nunciatúra: vallásüldözés Magyarországon. Az
összes szerzetes és szerzetesnő eltávolítása a déli határövezetből (1950)

ff. 7–12 Vegyes lapok (1948)

Posizione 142
A kassai és a rozsnyói egyházmegyék Magyarországon fekvő részei

1948–1956

ff. 2–49 A latin rítusúak, a nagyváradi, a szatmári, a kassai és a rozsnyói egy-
házmegyék Magyarországon fekvő részeiben a határmenti magyar ordi-
náriusok kapnak megbízást. (1952–1953)

ff. 50–57 Nem konzultálhatók
ff. 58–65 Apostoli kormányzó kinevezéséről a kassai és a rozsnyói egy-

házmegyék Magyarországon fekvő részeiben (1951)
ff. 66–81 Mons. Brezanóczy Pálnak a Szentszék jóváhagyásával történő ki-

nevezéséről apostoli kormányzóvá a kassai és a rozsnyói egyházmegyék
Magyarországon fekvő részeiben (1951)

ff. 82–84 Vegyes lapok (1956)
ff. 85–91 A Szent Konzisztoriális Kongregáció, elismerve annak az állam-

titkársági közleménynek a vételét, amely a kassai és a rozsnyói egy-
házmegyék Magyarországon fekvő részeinek kormányzásával kapcso-
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latos, kétségének ad hangot az iránt, hogy a fenti területekkel megbízott
Mons. Brezanóczy főtisztelendő számára elegendőek lennének a kápta-
lani helynök fakultásai. (1951–1952)

ff. 92–103 A kassai és a rozsnyói egyházmegyék Magyarországon fekvő
részeinek kormányzásáról (1951)

ff. 104–143 Vegyes lapok (1948–1951)

Posizione 143
Magyar menekültek külföldön

1948–1958

ff. 2–4 A magyarországi Actio Catholica székhelye átmenetileg a Propagan-
da Fide Szent Kongregáció épületében albérletbe vett néhány szobában
van. Szeretnék, ha ott is maradhatnának. (1951)

ff. 5–22 Washington – apostoli delegátus: Rev. Varga Béla által a magyar
menekültek között létrehozott Magyar Nemzeti Bizottság (1948)

ff. 23–49 Vegyes lapok (1953–1958)
ff. 50–58 Bern – apostoli nunciatúra: a New York-i Magyar Nemzeti Bizott-

ság tevékenységéről (1951)
ff. 59–67 A Szentatya audiencián fogadja Varga Béla kanonokot. (1950–

1951)
ff. 68–120 Varga Béla kanonok, [ff. 69–77: Vegyes lapok (1957–1958), ff.

77-92: Prelátusi cím Varga Béla kanonok számáran (1952–1957), ff. 93–
95: Vegyes lapok (1954–1955), ff. 96-113: Magyar katolikusok és prote-
stánsok együttműködése Amerikában. Főtisztelendő Varga Bélának tulaj-
donított meggondolatlan nyilatkozatok (1952–1954), ff. 114–119: Mons.
Varga Béla: nyilatkozatai (1951)]

ff. 121–195 Nem konzultálhatók
ff. 196–244 Vegyes lapok (1957–1958)
ff. 245–312 Genocide by deportation. An appeal to the United Nations to

enforce the law, Hungarian national council, New York, 1951
ff. 313–477 Vegyes lapok (1952–1957)
ff. 478–483 Innsbruck – B.E.N.E.: egy memorandumot küld, amely szerint

Magyarországnak továbbra is Közép-Európa részének kell maradnia.
(1951)
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Ungheria – Magyarország

ff. 484–487 Vegyes lapok (1951)
ff. 488–495 Svájc – von Kórody-Katona: memorandum Barankovics Úrnak,

Mindszenty bíboros ellenségének magatartásáról. Javaslat egy nagysza-
bású propagandaakció indítására a magyarországi vallásüldözés ellen (1950)

ff. 496–513 Vegyes lapok (1949–1951)
ff. 514–535 Kronberg – apostoli vizitátor: Klotz István levele a Szentatyához,

amely újra megerősíti a magyar követeléseket. (1949)
ff. 536–547 Vegyes lapok (1949)
ff. 548–564 Brüsszel – apostoli nuncius: Árkay László magyar pap helyzete

elöljárói ellentétesnek tűnő utasításai között. A pap külföldön élő hon-
fitársainak vallási ellátásával foglalkozik. (1949)

ff. 565–572 Esztergom – eminenciás Mindszenty bíboros: egy püspök javas-
lata a magyar menekültek érdekében (1948)

Posizione 144
Kalocsa – Mons. Gombos Károly kinevezése c. medabai püspökké 

és S. E. Mons. Grősz kalocsai érsek segédpüspökévé. 
A püspökszentelés felfüggesztése

1948

ff. 2–10 Vegyes lapok (1948–1950)
ff. 11–16 Postai küldemények továbbítása Magyarországra (1950)
f. 17 Egy lap (1950)
ff. 18–28 Szent Konzisztoriális Kongregáció: közvetíti S. E. Mons. Grősz

levelét, amelyben biztosít arról, hogy közölte Mons. Gombossal a segéd-
püspöki kinevezés visszavonását, aki a döntést engedelmes lelkülettel
fogadta. Kizárható, hogy az államtitkárság által küldött bizalmas doku-
mentumok a magyar rendőrség kezébe kerültek volna. (1950)

ff. 29–64 Vegyes lapok (1948–1949)
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Győr egyházmegye 23; győri egyházmegye

73, 78
Gyulafehérvár 34, 35, 41, 45-47; gyulafe-

hérvári 34-36, 57, 71
gyulafehérvári egyházmegye 35, 55, 59 –

lásd még: Alba Julia
gyulafehérvári román főegyházmegye 57
gyulafehérvári székeskáptalan 41

Hága 90; hágai 20
Hajdúdorog egyházmegye 44, 50; hajdúdo-

rogi egyházmegye 54, 56, 59, 68, 71
hajdúdorogi 50, 55, 69
hajdúdorogi bizánci egyházmegye 57-59;

hajdúdorogi bizánci görög egyházmegye 55

hajdúdorogi magyar egyházmegye 55
Hautecombe 28
Hollandia 29
Horvátország 29, 32, 62; horvátországi 32
Huszt 59 – lásd még: Chust 

Iasi egyházmegye 46
Innsbruck 96
iráni 90
Írország 29
Isztambul 76; isztambuli 26

jaltai 31
jászói 58, 73
jászóvári 55
Jugoslavia 9; Jugoszlávia 10, 12, 29, 60, 61;

jugoszláviai 33
jugoszláviai apostoli kormányzóság 33

Kalocsa 9, 68, 72, 77, 89, 97
kalocsai 61, 62, 68, 70-72, 75, 76, 79, 89,

94, 97
kalocsai érsekség 33
kanadai 16, 78
Kárpátalja (Ruténia) 21, 23, 50; kárpátaljai

23, 31, 52
kassai egyházmegye 95, 96
katowiczei 28
Kecskemét 64
kelet-galíciai 48
Kelet-Kongó 30
Kelet-Lengyelország 48
Kelet-Németország 32
Keleti Kongregáció 23, 30, 37, 38, 43, 44,

48, 52-59, 61, 64, 68, 69; Keleti Szent
Kongregáció 39

Kevermes 82; kevermesi 87
Kolozsvár 35, 43, 45, 53, 55 – lásd még: Cluj;

kolozsvári 9, 40, 43, 56
Kolozsvár-Szamosújvár 54 – lásd még: Cluj

-Gherla; kolozsvár-szamosújvári 37
kolozsvári román egyházmegye 55
Kolumbia 34
Komárno 22; komárnói 25
Konzisztoriális Kongregáció 19, 21, 28, 32,

37, 59, 68
kőrösbányai 67 – lásd még: Baia de Cris
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kőrösi 71
kőrösi egyházmegye 61-62 – lásd még: Crisio 
Közép-Európa 25, 96
Krakkó 27; krakkói 27
Kronberg 97
kulmi 28

Lemberg 28; lembergi 48 – lásd még: lvivi
Lengyelország 25, 27-29, 32 – lásd még:

Polonia
londoni 63
lugosi 37
lvivi (lembergi) 48

Magyar Akadémia 92; lásd még: Római Ma-
gyar Akadémia

Magyar Nemzeti Bizottság 96
Magyar szentszéki követség 43, 44, 49, 55,

56, 58, 64, 69, 79, 92
Magyarország 10-12, 15-18, 20, 21, 23-30,

32, 36-38, 41, 43-45, 50, 54-56, 58, 60-62,
64-67, 70, 71, 74-84, 86-91, 93-97 – lásd
még: Ungheria; magyarországi 12, 18-20,
24, 25, 27, 32, 37, 47, 50, 51, 54, 57, 62,
63, 68, 74-78, 81, 84-86, 90, 96, 97

mallersdorfi 45
máramarosi 45, 54, 64
máramarosi bizánci egyházmegye 56, 58
máramarosi egyházmegye 71
máramarosi román egyházmegye 55
máriapócsi 28
medabai 97
Medjimurje 60 – lásd még: Muraköz
Milano 68; milánói 76
Miskolc 85; miskolci 26
miskolci apostoli kormányzóság 50
Moldávia 42
Morvaország 25
moszkvai 83
múliai 35
müncheni 19
Munkacevo 73, 74 – lásd még: Munkács
Munkács 73, 74 – lásd még: Munkacevo;

munkácsi 23, 50, 55
munkácsi egyházmegye 50
Muraköz 33, 60, 61 – lásd még: Medjimurje;

muraközi 60, 61

Nagybánya 55
nagyszebeni 40, 45
Nagyszombat 19 – lásd még: Trnava
Nagyvárad 35, 41, 42, 65, 67, 68 – lásd még:

Oradea Mare; nagyváradi 36, 37, 54, 68
Nagyvárad egyházmegye 45; nagyváradi

egyházmegye 36, 41, 42, 46, 57, 95
nagyváradi apostoli kormányzóság 67
nagyváradi bizánci egyházmegye 56, 58
nagyváradi latin rítusú egyházmegye 58, 65
nagyváradi román egyházmegye 55
Naszód 53
Német Birodalom 25
Németország 10, 25-28, 30-32, 69, 79, 80 –

lásd még: Germania; németországi 60
New York 96
New York-i főegyházmegye 79
New York-i Magyar Nemzeti Bizottság 96

Nyíregyháza 59

Olaszország 84, 91; olaszországi 87
olmützi 50
Olsagebiet 28
Oradea Mare 41, 55, 65, 67 – lásd még:

Nagyvárad
Oroszország 23, 25, 47, 51, 70, 74, 79; orosz-

országi 28, 40
oroszvári 51
Oswięcim 63 – lásd még: Auschwitz
Ottawa 78

palesztinai 62
Pannonhalma 78; pannonhalmi 25; Pannon-

halma Apátság 25 – lásd még: szentmártoni
Pápai Magyar Intézet 92
Párizs 47, 82, 85
Pécs 95
Polonia 27 – lásd még: Lengyelország
Port au Prince 48
pozsonyi 18
Prága 20, 22, 24, 27, 80, 94; prágai 19
Propaganda Fide Szent Kongregáció 96

Rejus 65
Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent Kongregá-

ciója 20, 21, 59, 68, 69
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Róma 10j, 12, 19, 21, 32, 42, 47, 61, 75, 77,
81, 85, 88, 90-92, 94; római 8, 15, 16, 28,
38, 84, 86, 82

Római Magyar Akadémia 90, 92
Románia 9, 10, 12, 15, 26, 29, 30, 32, 34,

36, 38-45, 47, 51, 52, 54, 57-59, 63, 66;
romániai 40, 57, 62

Rozsnyó 72; rozsnyói 72
rozsnyói egyházmegye 95, 96
Ruténföld 50; ruténföldi 52
Ruténia 23; Ruthénie 21 – lásd még: Kárpá-

talja

Sabaria 62, 73 – lásd még: Szombathely
Salzburg 31, 64; salzburgi 16, 31, 80
Santo Domingo 10, 48
Santo Stefano Rotondo 91
Satu Mare 41, 65, 67 – lásd még: Szatmár
sebastei 95
Sopron 74
stanislavivi 48
Stati Ecclesiastici 10, 25 – lásd még: Egyhá-

zi Állam
Stati Uniti 10, 15 – lásd még: Egyesült Államok
Svájc 10, 25, 26, 49, 74, 77, 97; svájci 63, 85

– lásd még: Svizzeria
Svédország 77
Svizzeria 10, 49 – lásd még: Svájc

szabadkai 61
Szamosújvár 53, 54 – lásd még: Gherla
Szatmár 35, 41, 42, 45, 65, 67, 77 – lásd

még: Satu Mare; szatmári 35, 36, 44, 65,
67, 68

szatmári egyházmegye 42, 46, 57, 95
szatmári latin rítusú egyházmegye 58, 65
szatmári-nagyváradi 67
Szeged 12
Székely Helynökség 37
székelyföldi 54
Székesfehérvár 62 – lásd még: Alba Reale
Szemináriumi Szent Kongregáció 92
Szent Konzisztoriális Kongregáció 19, 21,

28, 32, 68, 95, 97
szentföldi 63
szentjobbi 37, 42
szentmártoni 78 – lásd még: Pannonhalma

Szentszék 53, 57, 62-64, 66, 74, 75, 77, 79-
82, 84, 94, 95 – lásd még: Apostoli Szent-
szék; szentszéki 69, 73, 80

szentszéki román követség 43
szepesi 20, 28
Szepesség 20; szepességi 27
Szlovákia 18, 20, 21, 24, 26-29; szlovákiai

19, 20, 24, 72
Szófia 63
Szombathely 62, 64, 73 – lásd még: Sabaria;

szombathelyi 73 
Szombathely egyházmegye 33

tangeri 63
Teherán 74, 90
Temesvár 41, 47; temesvári 41, 44-46
temesvári egyházmegye 40
Tordona 91
Törökország 10, 26, 32, 49, 70, 77, 83 – lásd

még: Turchia
trianoni 27
Trnava 19, 20 – lásd még: Nagyszombat
Turchia 10, 49 – lásd még: Törökország

udinei 82
Ukrajna 23; ukrajnai 48
Ungheria 9, 10, 12, 20, 48, 50, 70 – lásd

még: Magyarország
United Nations 96

Vác 53, 64, 66, 77; váci 53, 66, 67
váci egyházmegye 78
Vajdaság 33
Vatikán 11, 50; Vatikánváros 12, 29 – lásd

még: Città del Vaticano; vatikáni 7, 12
Veszprém 51, 73, 78; veszprémi 51, 74, 76,

79, 83, 94
veszprémi egyházmegye 62, 78; veszprémi

egyházmegyés 79, 91
Vichy 52; vichyi 26

Washington 22, 23, 31, 75, 77, 86, 93, 96;
washingtoni 21, 85

weissensteini 79
Wollaberg 79

Zágráb 32, 61
zárai 53
Zirc 20; zirci 20
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