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élettörténetéh ez (CD-melléklettel)

Ha egyszer megírja majd valaki a Mindszenty-ku
tatás t őrt énet ét . a 2008-as év könyvtermésénél bi
zonyára hosszabban el fog id őzni, hiszen csak
egyetlen szerzőtől, Somorjai Adá mtól három új
kötet is megje lent a témában . A Rómában élő ben
cés szerzetes-történész tanulmánygyűjteményt
szentelt VI. Pál pápa és Mindszenty bíboros 1971
1975 közötti levelezés ének. már a könyv címével
(Ami az emlékiratokb61kimaradt. Bencés Kiadó) je
lezve, hogy szerinte alapos revízióra szorul az esz
tergomi érseki szék megü resedett é nyilván ításá
nak közismert. maga Mindszen ty által kanonizált
érte lmezése. A kérdés iránti érdeklődést mi sem
mu tatja jobban , mint hogy Somo rjai téziseit szinte
azo nnal bírálat tárgyává tette egy másik szo rgal
masan publikáló kutat ó,Mészáros István (Arnyak
és fények. Kiegészrtések a Mindszenty-életrajzhoz.
Eötvös József Kiad ó). Egy ébként a tanulmán y
kötet egy előzőleg, Somorjai Adá m magánkia
dá sába n megjelentetett gyűjtemény (SanctaSedes
Apostolica et Cardinalis loseph Mindszenty - Az
Apostoli Szentszékés Mindszenty J6zsef kapcsolattar
tása 1971-1975. Róm a, 2007) .fil ézett" változa ta,
mivel nem tartalmazza az ebben közölt. főként

la tin nyelvű dokumentumokat. Somorjai másik
tavalyi műve az USA budapes ti követségének
1971-ben keletkezett ira tanyagát teszi hozzáfér
hetővé ango lul, rövid magyar nyelvű tartalmi ösz
szefoglalókkal C,His Eminence Files" American
Embassy, Budapest - Mindszenty bíboros az ameri
kai nagykövetségen. METEM). Végül a harmadik,
recenziónk tárgyá t képező testes könyv egy ma
gya r nyelvű dokumentumgy űjtem ény, melynek
összeá Ilításánál Somorja i Adá m szerzőtársa Zin
ner TIbor vo lt. Az egyháztör ténész és az állarn
szocializmus jogszolgáltatását kutat ó ; világ i"
törté nész egymásra találása kifejezett en sze ren
esésnek mondható egy olyan élettörténe t ese té
ben, mint amilyen Mindszenty Józsefé, a főpapé,

akinek sze mélyé t és tevékenységét az eIlene le
folytatott koncepciós per révén krimina lizá lta a
magyar áIlam. Nyilván való, hogy ha a bíboros
eml ék ét ki akarjuk szabadí tani úgy az évtizedekig
tartó gya lázkodásnak, mint az újabb an divatos
hagiográfiának a ketrecéből, hozzáférhetővé kell
tenni a forrásokat, majd folytatn i keIl azok sza k
ma i szempo ntok alapján történő, elfogultságtól
men tes érte lmezésé t (ami szerencsére már jó két
évtizede zajlik). Ennek a nem es törekvésn ek a
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szolgálatában áIl a Majd' halálra ítélvecímű doku
mentumgyűjtemény.

A munka menn yiségi mutatói imponálóak. Az
1389 olda las kötet 377 dokumentumot köz öl,
ebből 62 darabot CD-meIléklet formájában .A CD
meIléklet mint segéd let mostanság kezd utat
tömi magának - jelen ese tben igen szerenes és.
hogy a kötet egészét tehermentesítették egyes do
kumentumokt ól, az olvasót mégsem fosztották
meg azo k élvezetétől, sőt a CD böngészője maga
is a kut atási folyam at részesévé válha t. Az ira tok
keletk ezési ide je 1944-től 1990-ig terjed , Mind
sze ntynek a nyilasok álta li letartóztatásától a
rendszerváltás hónapjaiban lefolytatott perúj ítási
eljár ásig. A források lelőhelye főként az AIIam 
bizt onsági Szolgálatok Tört éneti Levéltára (132
tétel) és a Magyar Országos Levéltár (107), továb
bá - többek között - a Politikatörténeti és Szak
szervezeti Levéltár (21) és a Legfőbb Ügyészség
Iratt ára (38). Különös figyelmet érde mel az a 65
tétel, amely amerikai archívumo kból, mindenek
előtt az Egyesült Allamok Nemzeti Levéltárából
került elő . A dokumen tumok kronológiai sor
rendben köve tik egymást, három nagyobb és egy
kisebb sze rkeze ti egységre tagolód va. 107 forrás
foglalkozik az esztergomi érsek 1945-1948 közötti
politikai tev ékenys ég ével. ezek döntő többsége a
vádpontok alátámasztásá ra szo lgá lt a bíboros el
len i perben. 122 irat tartozik a Mindszenty-per
anyag ához . a büntetőeljárás közelebbi el ők ész í

t é s é től. vagyis Zakar András prímási titkár letar
tóztatásától a jogerős népbírósági ítéletig (po n
tosabban 2 dokumentum közlésével a bíboros
büntetésén ek 1955. évi megszakításáig). Ez az
irat csoport egyaránt tartalmaz már akkoriba n
nyilván osságra hozott hivatalos akt ákat , va la
mint kihallgatási jegyzőkönyveket és lehaIlgatási
szövegeket. A harmadik nagyobb egység 134 té
tele 1956-1 971 (illetve 2 ira t erejéig 1974) között
keletkezett az amerikai követségre menekült bí
boros ügyével kapcsolatban . A gyűjteményt 14
dokumentum zá rja az 1989-1 990 fordulóján le
za jlott perújítási eljárás anyagábó l. Tula jdon 
képpen azonban két tartalmi egységre bontható
a for rásan yag: a Mindszenty-perrel kap csolatos
iratokra - a percímeket megalapozó dokumen
tumoktól a perújítási eljárás aktaiig - és az ame
rikai követségen töltött éve k forrásaira.

A kötetben számos figyelemreméltó vagy ép
pen megrendítő iratcsoport kap ott helyet. Ilyen
mindenekelőtt a Mind szen ty-pernek az AVH által
készített "há ttéranyaga" . Meglepő, hogy Zakar
And rás milyen naivul szo lgálta tott terhelő adato
kat sz inte mindenkiró1, akiről kérd ezték (az egyik



dokumentum egyébként feltárja az őt titoktartási
fogadalma alól feloldozó érseki helynök megzsa
rolásának hátteret). A prímási titkár vallomásai
alapján egy sor püspököt gyanúsítottak meg köz
vetlenül a bíboros letartóztatása után, ez is nyo
mon követhető a dokumentumok segítségével.
Aztán ott vannak Mindszenty kihallgatási jegy
zőkőnyvei és a zárkalehallgatások szövegei, fényt
derítve a tudatmódosító szerek nélkül is hatékony
ávós manipulációkra. Arra nézve is akad számos
forrás, hogy Rákosi Mátyás milyen módon irá
nyította kézi vezérléssel az egész eljárást. A kö
vetségi anyagból kiderül, hogy a bíboros az
amerikaiak szemében miként vált hősből a dip
lomáciai alkudozások puszta tárgyává. A rend
szerváltás politikai közegében megkezdett - de
végül a semmisségi törvény hatályba lépése miatt
végig nem vitt - perújítás anyagában pedig meg
találhatóak a Mindszenty elleni eljárás alacso
nyabb rangú kivitelezőineka vallomásai, amelyek
információka t nyújtanak a diktatúra "igazságszol
gáltatásának" működéséról.

Egy olyan dokumentumgyűjteményeseté
ben, amely mind tematikailag, mind a források
lelőhelyét tekintve nyilvánvalóan válogatás, el
várható a szerkesztés szempontjainak pontos
rögzítése. Ehelyett azonban a bevezetőben, több
szöri nekifutásra is csak olyan általános megfo
galmazásokat találunk, mint például: "Ezek a
csonkítatlanul fennmaradt, különböző iratőrző

helyekrőlösszegyűjtöttkisebb-nagyobb terjedel
mű iratok a legjobb lehetőséget teremtik meg ah
hoz, hogy a maga pőreségébenérzékeltessük azt
az együttműködést, ami az idő táj! a hatalmi elit
és pretoriánus gárdájuk (értsd: AVO és utód
szervei - G. M.) között fennállt" (62.). Vagy
máshol: "Válogatásuk és szerkesztésük (ti. a do
kumentumoké - G. M.) során azt tartottuk fő

szempontunknak, hogy bemutassuk, hogyan
alakult mind a nemzetközi, mind a hazai erőtér
ben a magyar római katolikus egyház egyik,
majd utóbb legmagasabb rangú vezetőjéneksor
sa, a mindenkori magyar hatalmi elitek és ki
szolgáló apparátusuk vele kapcsolatos tevékeny
sége, magatartása, valamint az Egyesült Allamok
és a Vatikán álláspontja személyét illetően" (177.).
Persze egy ilyen nagy időtávot átfogó, sokféle
irattípust tartalmazó gyűjteményesetében nem
könnyű frappánsan meghatározni a válogatás
szempontjait. Talán szerencsésebb lett volna, ha
a közreadók nem "kettőaz egyben" (vagy ha tet
szik: négy az egyben) típusú kiadványra töre
kednek, hanem valamilyen módon szétválaszt
ják, és metodológiai okokból külön kezelik a
perhez kapcsolódó anyagot (a per előkészítése,

maga az eljárás, a per utóélete) és az amerikai
forráscsoportot.
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A szerzőpáros abban sem igazítja el az olvasót,
hogy miben is áll ennek a kötetnek az újdonsága?
Már az első átlapozáskor feltűnő a másodközlé
sek nagy száma (377-ből 109), különösen az első

nagyobb egység (107 tételből39), s még inkább a
követségi időszak esetében (BO-ból 63!). Ráadá
sul ez utóbbiak mind magyarországi források,
amelyek döntő többségét publikálta már Ólmosi
Zoltán. De a peranyag jelentős része sem ismeret
len a kutatók előtt, s érdemben feldolgozta már
őket a Gergely Jenő-Izsák Lajos szerzőpáros, il
letve Balogh Margit. A források közvetlen tanul
mányozását természetesen nem helyettesítheti a
szakirodalom forgatása, így nem állítható, hogy
haszontalan egy ilyen kiadvány, csak a közrea
dóknak illett volna jobban eligazítaniuk a laikus
olvasót. Akkor az is kellő hangsúlyt kapott volna,
hogy az igazi újdonságot (kutatóknak és érdeklő

döknek egyaránt) az Egyesült Allamok Nemzeti
Levéltárának anyaga jelenti, aminek közlése so
morjai Adám érdeme. Ezen iratok titkosságát csak
néhány éve szüntették meg, magyarul most vál
tak először olvashatóvá (Zinner Judit fordításá
ban), jegyzetekkel ellátott, szakszerű publikáIásuk
pedjg egy úttörő munka fontos állomása. Somor
jai Adám a közelmúltban megjelent műveiben és
az általa ígért folytatásban szisztematikusan tárja
fel azokat a dokumentumokat, amelyek hűen tük
rözik, hogyan is gondolkodott, megöregedve mí
lyen emberré vált az amerikai követség arany
kalitkájában önkéntes rabságot vállaló bíboros.
A jelen kötetben közölt források avendéglátók
szempontjaiba engednek betekintést. Az utókor
hálás lehet, amiért a budapesti amerikai követség
illetékes tanácsosai ilyen sűrűn és részletesen
jelentettek feletteseiknek a bíborosról. Roppant
izgalmasak és tanulságosak a lehetőségeket latol
gató felterjesztések, a Mindszenty-ügy megoldá
sát körbejáró emlékeztetők.de azok a jellemzések
is, amelyek időnként a diplomatáktól szokatlan
nyersességgel írják le a vendéget: "magyar nacio
nalista", "szenvedélyes", "érzékeny" . A tisztvise
lők persze azt is érzékelték, hogy Mindszenty
József különleges ember, aki pillanatnyi sorsán
messze továbblát, a jövőre tekint, azzal a köz
életi-politikai felelősséggel, amit Magyarország
hercegprímásától elvárnak, s amit önmagával
szemben támasztott. A forrásokból egy rejtett, de
legalábbis kevéssé ismert Mindszenty-kép is fel
sejlik: a tépelődő, a magányos, az ország sorsát
a sajátjával végzetesen összefonódottnak tartó
emberé. Somorjai Adámot, mint szakszerű tör
ténészt, csak biztatni tudjuk, hogy az amerikai
forrásokból minél többet tegyen közkinccsé a
jövőben.

A forrásközléshez tekintélyes jegyzetappará
tus társul, amely megmutatja, hogy a két közre-



adó, Somorjai Ádám és Zinner Tibor saját szak
területének minden ismeretanyagával rendelke
zik. Különösen azok a jegyzetek hasznosak a la
ikus olvasónak. amelyek a per és a perújítás
során elkövetett jogtechnikai manipulációkra
hívják fel a figyelmet. A jegyzetapparátus szín
vonala azonban igen hullámzó, néha túlságosan
részletező, szubjektív, és az sem világos, miért
lábjegyzetben közölnek több oldalon keresztül
olyasmit, ami a bevezető tanulmány törzsszö
vegébe is kerülhetett volna. A források előtt

nincs eligazító, tartalmi előszó, pedig helyen
ként jó lett volna. Aztán az is kérdéses, hogy
miért szerepelnek a dokumentumok között me
moár-részletek (Grősz érseké. Puhan amerikai
nagyköveté), illetve ha ezek oda kerültek, Rá
kosi visszaemlékezéseit miért csak a bevezető

ben idézik a szerzők? Lehet, hogy e kérdésekre
van magyarázat, csak az nem található sem a
szerkesztői megjegyzések között, sem a 125 ol
dalas bevezetőben. "Az ismeretlen hercegprí
más" cimet viselő tanulmánya szerzők szerint
"egy gondolkodási folyamat egyik állomása"
(177.), csakhogy ilyen minőségében nem helyet
tesíti a különböző típusú dokumentumok for
rásértékének. keletkezési körülményeinek. hi
hetőségének stb. összefogott, lényegre törő

elemzését. Ráadásul a bevezető bizonyos kérdé
sekben nem látszik tudomást venni a Mind
szenty-kutatás újabb eredményeiről sem. Az
1956-os szabadulást a szerzők elintézik azzal,
hogy az eseményeket a bíboros "hitelesen meg
írta memoárjában, mindazt, ami vele október 30
án este 6 órától Budára érkezéséig történt" 
holott Burillák Attila már 1989-ben tisztázta,
hogy a visszaemlékezések éppen a kiszabadí
tással kapcsolatban mondanak ellent egymás
nak. Izgalmas viszont a perújítás eljárásának, il
letve a semmisségi határozat megszületésének
kulisszatitkait feltáró fejezet, habár annak ma
gyarázata, hogy a per újbóli lefolytatása helyett
az érdekeltek miért elégedtek meg a semmisségi
határozattal, csak az összeesküvés-elméletek
kedvelőit töltheti el örömmel: "Nem kétséges,
hogy a közelgő választás éppúgy szerepet játsz
hatott ebben a konstrukcióban, mint a magyar
országi római katolikus egyházi vezetés túlélési
vágya, sokrétű állambiztonsági kötődése és így
tovább. És nem kis mértékben Vatikán (síel) dé
delgetett céljai." (172.)

Nem mehetünk el szó nélkül néhány zavaró,
sőt időnkénterkölcsileg aggályos mozzanat mel
lett sem. Az pusztán ízlésbeli kérdés, hogy lehet
e valakinek a nevével viccelődni: "nem volt két
séges, az idő tájt nemhogy három, hanem két
dudás sem fért meg a csárdában. Már pedig (síel)
a görög katolikus dr. Dudás... " (138.). Czapik
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egri érsek sem jár jobban ("ezt nemhogy a Cza
píkok, de a legbeavatottabbak sem tudhatták"
140.). Azonban az már több mint inszinuáció,
hogy Dudás püspök "Rákosi és pretoriánus gár
dája emberének számított". A megadott forrás
Décsi ávós alezredes közlése - itt miért meg
bízható forrás Décsi, ha máshol nem az? Ilyen
súlyú állításhoz nem lenne szükség egyéb bizo
nyítékok felvonultatására? Ugyanez áll az an
notált névmutatóban szerepeltetett egyik főpap

esetére, akinek ügynökmúltjáról említést tesz
nek, ráadásul pontatlanul. Ha vele kapcsolatban
ez lényeges információ szerintük, másokról mi
ért nem szerepel ilyen adat? A névmutatón érez
ni a szerzők alaposság iránti igényét, és adataik
sokszor valóban hiánypótlóak. Ezzel együtt azon
ban az anyag hagy némi kívánnivalókat maga
után, például Esty Miklós, Gigler Károly, Jánosi
József nevét következetesen rosszul írták, az
utolsó magyar királynénak pedig mind a 10 (!)
keresztnevét közlik, de azt nem, hogy a Bour
bon-ház tagja volt. Szinte minden új magyar
könyv recenziójában le lehetne írni: a kiadó
miért a szaklektoron. olvasószerkesztőnakart
spórolni (főként, hogy ennek a kötetnek az ára
majd' 13 OOO Ft. ..)? Ha lettek volna ilyenek, talán
a névmutató sem csak a bevezető tanulmány
oldalszámaira utalna. Az árat pedig mérsékelni
lehetett volna talán a forráskiadványoknál szo
kásos, kisebb betűmérettel, hogy azokhoz is
könnyebben eljuthasson a mű, akik azt vélhe
tően használni akarják, vagyis a történészhall
gatókhoz.

Végső soron az olvasó hasznos forrásgyűjte

ményt vehet kezébe, alapjában véve informatív
jegyzetanyaggal, de sajnálatosan az útbaigazító
szerkesztői előszó híján. A fent megfogalmazott
észrevételek ellenére le kell szögezni: a közrea
dók tiszteletreméltó erőfeszítéseket tettek annak
érdekében, hogy kellő felkészültségük birtoká
ban javítsanak az évtizedeken át eltorzított
Mindszenty-képen. Szép gesztus, hogy "hősük

kel" kapcsolatban kijelentik: "nem hihető, hogy
nem fogadták volna szívesen őt az örök élet ka
pujában" (173.). Bár az üdvözülés deklarálása
nem egy tudományos mű feladata, az azonban
kétségtelen, hogy a kanonizációs eljárás során az
arra illetékes fórum sem mellőzheti - amint
nem is szokta mellőzni - a történészi szakvéle
ményt. Egy többé-kevésbé konszenzusos törté
nészi állásfoglaláshoz pedig a legfontosabb lépés
a források minél teljesebb hozzáférhetővé tétele
és a higgadt szakmai disputa folytatása. (Magyar
KözlönyLap-és Könyvkiadó, Budapest, 2008)
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