
„EGY LEHETETLEN
VÁLLALKOZÁS”
Széljegyzetek egy Bevezetéshez

Most jelent meg Somorjai Ádám OSB újabb do-
kumentumkötete, a Szentszék és Mindszenty kap-
csolatával (1956–1975) foglalkozó trilógia befejező
(fél) kötete: Mindszenty bíborosnak az amerikai kö-
vetségen VI. Pálhoz és Cicognani bíboros állam-
titkárhoz írt leveleit, üzeneteit közli. (Az Apos toli
Szentszék és Mindszenty József kapcsolattartása, III/1.
Tanulmányok és szövegközlések. Documen ta 1963–
1966. A dokumentumok a kötet II. részében: 337–
547. METEM, Budapest, 2010). Várszegi Asztrik
OSB püspök, pannonhalmi főapát Ajánlásával.

A bencés szerző „apologia sui”-nak is beillő Be-
vezetésében „lehetetlen vállalkozásnak” tartja ku-
tatómunkáját, amelynek során Mindszenty József
bíboros, esztergomi érsek, (herceg)prímás és a
Szentszék kapcsolattartását próbálja rekons truálni
„zömmel olyan források alapján, ame lyek idáig
jobbára ismeretlenek voltak” (kiemelések tőlem
— Sz. F.). Következő széljegyzeteimben a „Mind -
szenty-kérdést” az Ostpolitik szempontjából te-
kintem, tehát nem a vértanú bíboros folyamatban
levő boldoggá avatási eljárásának távlatában.1

2008–2009-es cikkeimben írtam már Somorjai
Ádám előző kiadványairól, kommentált doku-
mentumköteteiről, amelyekre gyakran vissza-
utal (vagy amelyekben előre jelezte a készülő ki-
adványokat). Szakemberek már megállapították,
hogy ezek lényegesen újat már nem adnak hozzá
a már eddig ismert kutatások és dokumentációk
alapján bemutatható teljes Mindszenty-képhez.2

Itt csak egyet idézek. Mészáros István (Árnyak
és fények. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest,
2008, 220–221.), miután áttanulmányozta Somor -
jai Ádám egyik dokumentumkötetét (Mindszenty
bíboros az Amerikai Nagykövetségen. Követségi Le-
véltár 15.), „nagy meglepetéssel” állapítja meg,
hogy „semmi olyan lényeges, alapvető fontosságú, meg-
határozó erejű új információ nincs Mindszentyre, il-
letve a vele kapcsolatos tényekre vonatkozóan, amelyeket
eddig nem ismertünk, nem tudtunk volna a korábban
felkutatott, feltárt és közzétett írásos források alap-
ján, amit eddig nem írtak, nem írtunk volna meg
erről az 1971. június végétől szep tember végéig
tartó rövid, de mozgalmas három hónapról”. Mé-
szá ros még hozzáfűzi: a kötet sok dokumentumá -
ból az tűnik ki, hogy ebben az idő szakban Mind -
szentyt folyamatosan figyelték, és a követség
mun  katársai nagy mennyisé gű feljegyzést készí-
tettek a bíboros magatartásáról, hangulatáról,
meg nyilatkozásairól, az USA és a Szentszék, illetve

Kádárék politikájáról. „Ezek a Mindszentyvel kap-
csolatos megfigyelések, hangulatképek, jelentések
kétségkívül egyoldalúak, elfogultak: az aktuálisan itt
szolgálatot teljesítő amerikaiak által ekkor a ma-
guk számára kialakított, szerintük létező Mind -
szenty-képet tükrözik, mégpedig az amerikai pil-
lanatnyi érdek — a minél gyorsabb távozás — által
erősen befolyásolva.” Ezek a mozaikképek tehát
nem a valós Mindszenty-képet tükrözik.

Ez a megállapítás részben áll a most megjelent,
az 1963–1966 közötti dokumentumok követségi
jelentéseire is. De csak részben. Mert nagyon ér-
dekesek és fontosak az Ostpolitik szempontjából
is azok a részletes jelentések, ame lyeket az ame-
rikai követség félrabságából — jól tájékozódva a
Kádár-rendszer által elnyomott magyar egyház
helyzetéről — Mindszenty bíboros Cicog nani bí-
boros államtitkárnak küldözgetett, hogy a kom-
munistákkal tárgyaló vatikáni képviselőket, fő leg
az Ostpolitik főszereplőjét, Agostino Ca sa  rolit fi-
gyelmeztessék: ne higgyenek könnyen a pártál -
lam képviselőinek az alkudozó tárgyalások so -
rán. Egyébként G. Barberini dokumentációjából
is látjuk, hogy Mindszenty az őt látogató Casa ro -
lit is bőven tájékoztatta a valós magyar helyzetről.

Giovanni Barberini dokumentációja
Somorjai haszonnal idézi Giovanni Barberini kö-
teteit: L’Ostpolitik della Santa Sede. Un dialogo lun go
e faticoso. (Il Mulino, Bologna, 2007, 417. =B1) Ez a
kötet feldolgozza Casaroli pármai levéltári ha-
gyatékát, amelyet Barberini egy évvel később
ugyanott tett közzé egy 880 oldalas kötetben: La
politica del dialogo. Le Carte Casaroli sull’Ostpolitik
vaticana. (=B2). Szerintem G. Barberini dokumen-
táció ja a legjelentősebb új forrás, hogy az úgyne-
vezett „Mind szenty-ügyet” elhelyezzük az
Ostpolitik távlatában, de ahhoz is, hogy az egyházát
és hazáját szerető vértanú bíboros helytállását, hit-
vallását és hosszú keresztútját megismer hessük.
Barberini dokumentációja feltárja Agos tino Casaroli
„diplomáciájának” hátterét, és a későb bi bíboros ál-
lamtitkár lelki arcé lét is. Figyelemre méltó, hogy
mindig tisztelettel szól a magyar főpapról hosszú
jelentéseiben, amikor az elnyomott magyar egyház
helyzetét feltáró Mind    szenty álláspontjáról tájé-
koztatja feletteseit. Példának idézem itt Barberiniből
(B2 190.), So morjai fordításában (227.) azt a jelentést,
amelyet Casaroli 1965. szeptember 18-án nyúj tott be
Ci cog nani bíboros államtitkárnak Mindszenty bí-
boros nál tett látogatásáról. Miután leírja a bíboros
egész ségi állapotával kapcsolatos problémákat, és
Mind szenty véleményét Magyarországról való
esetleges távozásáról, tudniillik hogy a bíboros majd
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táviratot küld, ha erre sor kerülhet, Casaroli így foly-
tatja: „Előre látható, hogy a távirat nem fog meg-
érkezni.” „Másrészről nemesnek mondható részéről a lel-
kiismereti konfliktus, hiszen életének java részét egy ügy
védelmének szentelte, és most fél olyan lépést tenni, amely
bárki előtt a csatatér elhagyásának tűnhetne (kiemelés
tőlem — Sz. F.). Ezért azt javasolnám, hogy a bí-
borost a válaszadásra kellene bátorítani, és ebből
a célból minél hamarább levelet kellene küldeni a
bíboros államtitkár részéről: A Szentatya örömmel
értesült szándékáról; mindeneset re a probléma to-
vábbra is fennáll, és várja az ígért híradást.”

Nézőpontok Mindszentyről és Casaroliról
Somorjai Ádám Bevezetőjében (12.) a fontos Bar -
berini-anyagról megjegyzi, hogy a válogatás „Ca -
saroli tevékenységét és a Vatikán keleti politikáját
tartja szem előtt, a Mindszenty-kutatás pe dig a bí-
boros helyzetét szeretné rekonstruálni. Eltérő
szempontok alapján a forrásokat is eltérően ítél-
hetjük meg, a fontos dolgok pedig a helyszínen, az
eredeti anyag kézbevételekor lepleződnek le.”
Mit jelentsen a források eltérő meg ítélése az elté-
rő szempontok szerint? És milyen fontos dolgok
lepleződnek le a helyszínen? Közhely, hogy nincs
teljesen objektív történetírás. A nézőpontok, vi-
lágnézetek, előítéletek, szubjektív értékelések be-
lejátszanak a legtárgyilagosabbnak tűnő értelme-
zésekbe is. Igazában a történészek nem is Somorjai
hasznos dokumentumközléseit bírálják, hanem
szubjektív értelmezéseit. Erre számos példát idéz-
hetnék, nem szólva most a Népszabadság 2008.
július 5-i számában megjelent ominózus interjú
vissz hangjáról. Most csak néhány példát említek.
A Vigiliában (2008. 11. 823skk. VI. Pál és Mind szenty
József esete) szembeállítja a politikus bíborost és a
lelkipásztori szempontokra figyelő pápát (egy el
nem küldött levéllel is érvelve). Erre a legjobb cá-
folat magának So mor jainak most közzétett doku -
mentációja: Mind szenty bíboros az amerikai kö-
vetségről sorra küldi a jelentéseket Cicognani
bíboros államtitkárnak — éppen lelkipásztori gon-
doskodástól indíttatva — az elnyomott és üldözött
magyar egyház helyzetéről, a lelkipásztori szük-
ségletekről. Később a bencés tanár ugyan meg-
jegyzi, hogy VI. Pál döntésében politikai és lelki-
pásztori természetű megfontolások is keverednek.
Legalább ennyit Mindszenty megfontolásairól is
elmondhatunk. Idézhetjük itt a megértőbb Casaroli
bíboros Emlékiratait (158.): „Arról, hogy hogyan kel-
lene helyesen bánni a magyar rezsimmel, a bíbo-
ros és a pápa nem egyformán gondolkodott. De VI.
Pál élénken és fájdalmasan érezte a ’reménytelen -
ség ellenére’ is a kitartás kötelességét az egyház és
a lelkek szolgálatában, amit más nemes és nagy ér-
tékek elé helyezett. Kétségkívül Mindszenty bíboros
szeretete sem volt kisebb a lelkek és az egyház iránt (ki-

emelés tőlem — Sz. F.), de az ő emberekről, rezsi-
mekről és a követendő utakról való gyakor lati vé-
leményét erősen meghatározta kitörölhetetlen és
elcsüggesztő tapasztalata.”

A Vigilia 2009. 6. számában (469–474: Mind szenty
József vagy Hamvas Endre?, vö. új kötete 15skk., ahol
az l963-as év dokumentációját hoz za) több meg-
kérdőjelezhető szubjektív értelmezés van. Itt a jegy-
zetekben már hivatkozik Barberini alapvető mun-
káira. De jellemző például (471.) ez az állítása:
„Casaroli profilváltása 1963 őszén következett
be, miután a trónra lépő VI. Pál pápa a bíborosok
elé tárta a vatikáni keleti politika tervezetét, és azok
elfogadták. XXIII. János pápa megindított műve
ezen a téren is — csakúgy, mint a II. Vatikáni zsi-
nat összehívása terén — folytatásra talált. A dia-
lógus egyik formája a kommunista államokkal való
tárgyalás politikája lett. Ez meghozta gyümölcsét.”
Meghökkentő a magát történésznek is tartó ben-
cés kutatónak ez a leegyszerűsítő véleménye. A hi-
teles forrás, Barberini (B1 96–104.) hosszan ír VI.
Pál „dubiumairól”, az 1963. július 16-án tartott bí-
borosi összejövetel döntéséről, ti. hogy milyen fel-
tételek mellett kell folytatni a keleti politikát. Vol-
tak ugyanis a Vatikánban is bíboros ellenzői e
politikának. VI. Pál dubiumai később sem szűntek
meg. 1965. szeptember 12-én (tehát a csehszlovák
kormánnyal folytatott tárgyalások első fázisa és
az 1964-es vatikáni–magyar részleges megálla-
podás után) a Domitilla-katakombában mondott
beszédében keményen elítélte a totalitárius álla-
mokban folyó egyházüldözést, szólt a katakom-
ba-egyházakról és olyan rezsimekről, ahol az if-
júságot marxizmusra nevelik, ahol a papságot
akadályozzák normális lelkipásztori munkájukban,
ahol a klérust és a szerzeteseket, meg a világi hí-
vőket „együttműködésre” kényszerítik. 1965.
szeptember 14-én, a zsinat negyedik ülésszakának
megnyitásakor VI. Pál újra kifejezte keserűségét,
hogy egyes szocialista országokban üldöztetést
szenvednek a hívők, elnyomják az egyházat, tel-
jes elfojtására törekedve. (Mindez természetesen
felborzolta a csehszlovák és magyar kommunis-
ták kedélyeit.)

És még egy adalék Barberinitől (B1 299skk.:
Lengyelország) arra vonatkozóan, hogy Wyszyn -
ski bíboros milyen keményen bírálta Casaroli ke-
leti politikáját. (Ezt azért hozom fel, mivel So morjai
a lengyel prímást mint „reálpolitikust” szembe-
állította a valóságtól elszakadt Mind szen tyvel: Nép-
szabadság, 2008. július 5.). A lengyel prímásnak
egyáltalán nem tetszett, hogy Casaroli a lengyel
püspökök megkerülésével tár gyal a kommunista
kormánnyal. 1973 végén háromszor is kihallgatást
kért VI. Páltól. Álláspontját összefoglalta egy do-
kumentumban: „El kell kerülni, hogy a lengyelek
körében azt a benyomást keltsék, hogy a Szent-
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széknek jobban szívügye a diplomáciai kapcsola-
tok szorosabbra fűzése, mint a hívő nép javának
biztosítása. A lengyel katolikusok bizalmatlanul né-
zik e kapcsolatokat, minthogy szerintük nem já-
rulnak hozzá az egyház megszilárdításához, ha-
nem inkább a kommunizmus megerősítéséhez.”
(B1 310.) 1978. október 1-jén a püspöki szinóduson
történt Wyszynski bíboros híres felszólalása
Casaroli keleti politikája ellen (B1 316–317.). Ennek
teljes szövegét hivatalosan nem tették közzé, de lé-
nyege mégis nyilvánosságra került. A bíboros
számos tapasztalata alapján hangsúlyozta, hogy a
vatikáni diplomáciának nem kellene akadályoznia
az evangelizálást. Valószínűleg ebben az össze-
füg gésben hangzott el: „Vir casaroliensis non sum.”
(Nem vagyok Casaroli-féle ember.)

Somorjai egyik Vigilia-cikke elején (2008. 11.
823.) mintegy vállalkozását jellemezve ezt hang-
súlyozza: „Arra az eredményre jutottunk (példá -
ul), hogy — bár úgy tűnt, az évtizedes rágalma -
zás korszaka után a történészek végre kialakították
az igazi és hiteles Mindszenty-képet — ez a kép
még sem igazinak, sem hitelesnek nem tekinthe-
tő, csupán reakciónak a rágalmazásokra, főleg az
emlékiratok olvasása és a pártállami iratanyag ta-
nulmányozása nyomán.” A cikk végén a Mind -
szenty-problémát újragondoló bencés kutató
meg nyugodva teszi le a „történészi tollat”, átad-
va a feladatot az ifjabb történésznemzedéknek. De
a történészek, idősebbek és fiatalabbak, már egy
idő óta dolgoznak, kutatásaikat feltárják, és kri-
tikusan reagálnak Somorjai köteteire és cikkeire
is. Hivatkozhatom itt a már idézett kiváló Mind -
szenty-kutató, Mészáros István kritikájára (Árnyak
és fények, i. m. 259–257.), vagy Tóth Zoltán Jó zsef
bíráló tanulmányára, aki a Somorjai Ádám–Zim -
mer Tibor által kiadott kötetről mondja el vélemé -
nyét (Magyar Szemle, 2009. június, 111–124: Mind -
szenty József védelmében.) Ugyanerről a kötetről
Gár donyi Máté in Vigilia, 2009. 6. 475–477.

Apologia sui
Minden bizonnyal Somorjai Ádám történészek,
szakemberek kritikáira is válaszol most elemzett
Bevezetőjében (12–13.), amikor azt a kérdést veti fel,
hogy miért is foglalkozik a Mindszenty-üggyel?
— Először is, hogy mint bencés gimnáziumi tanár
a hiteles Mindszenty-képet adja tovább a diákok -
nak. Ez lelkiismereti kérdés is az erkölcsteoló-
gusnak. Azután mint a Vatikáni Államtitkárság
munkatársa, és egyszerűen mint magyar katoli-
kus is tartozik ezzel a római és a világegyháznak,
a mindenkori római pápának, hogy föltárja a bí-
boros gondolatvilágát. „Mert ennek a trilógiának
ez a vezérfonala: megismerni Mindszenty atyánk
gon dolatait, amelyek az amerikai követség fél-
rabságában olyan sokáig foglalkoztatták. Tartozom

továbbá a Magyar Katolikus Püspöki Karnak is,
melynek prímás-elnöke volt és — mint a trilógia
második kötetében föltárult — szívében-lelkében,
félrabságában is, még mindig annak tartotta ma-
gát, ezért rivalizált /???/ Hamvas püspökkel, aki
távollétében ellátni kényszerült az elnöki teen-
dőket. (…) Tartozom végül e munka elvégzésével
a magyar híveknek, akiknek joguk van megis-
merni a hiteles Mindszenty-képet, s nem utolsó-
sorban tartozom a történészeknek, hiszen 1980-ban
az ELTE Bölcsészettudományi Karán történész
diplomát kaptam (…) Végezetül, de nem utolsó-
sorban tartozom vele Mindszenty bíbo ros emlé-
kének, hiszen azok közé sorolom ma gam, akik föl-
ismerhették: Mindszenty hercegprímás nemzeti hős
akart lenni.” /!!!/ — So mor jai „mellesleg” még
megemlíti, hogy Mindszenty József boldoggá
avatási perének konzultora, illet ve relátora is volt.
Korábban, humorizálva: „A Mind szenty-té mát
ugyanis nem alulírott talál ta magának. Mind -
szenty atyánk találta meg és választotta ki őt.”

Befejezésül — a fentiek kommentárja nélkül
— idézek Erdő Péter bíboros tavalyi beszédéből,
amely az esztergomi Mindszenty-zarándoklat
al kalmával hangzott el. (Szövege: Magyar Szem -
le, 2009. június, 7–14. és Távlatok, 2009/2. 86skk.). 

„Amikor (tehát) mai vizsgálódások már jó vagy nem
jó indulattal a nagy magyar bíboros lelkének és érzel-
meinek minden rezdülését nagyító alá veszik, nekünk,
akik tiszteljük őt és szentté avatását kérjük az Apostoli
Szentszéktől, illő, hogy az alapvető kérdéseket tegyük
fel helytállásáról, tanúságtételéről és hősiességéről. Az
ugyanis mindenki számára nyilvánvaló, hogy a 40-es
évek végének, az 50-es éveknek, de még a 60-as éveknek
a történései is nem egy idős főpásztor szóhasználatának
vagy gondolatvilágának korszerűségéről vagy korsze-
rűtlenségéről szóltak, hanem a súlyos egyházüldözés-
ről, melynek számos püspök, papok, szerzetesek ezrei,
hívő emberek százezrei és milliói voltak az áldozatai.
Harmincnégy évvel Isten Szolgája, Mindszenty József
halála után tanúságtétele ma is aktuális. Szinte dö-
römböl a lelkünk kapuján.”
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