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SOMORJAI ÁDÁM OSB: Mindszenty-források Agostino Casaroli levéltári hagyatékában, 1962–1995. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, 2018. (METEM Könyvek 91.) 136 old.  Közhelyszámba megy, hogy a Vatikán különböző levéltárai alapesetben egy-egy pápa halálát követően 70 esztendővel nyitják meg az adott pontifi-kátus idején keletkezett iratanyagukat a kutatók előtt. Indokolt esetben azonban voltak ez alól eddig is kivételek.4 A Szentszék keleti politikájára vonatkozó iratanyag egy fontos része is tanulmányozható, ám ennek hátterében az akták sajátos útja áll. Agostino Casaroli, az 1998-ban elhunyt bíboros-diplomata „magánlevéltára” – uno-kahúgának és örökösének jóvoltából – egy időre kikerült a Vatikán ellenőr-zése alól, 2001-ben a Pármai Állami Levéltárban helyezték el. Csak 2015-ben sikerült a Vatikánnak az Olasz Állammal kötött szerződés értelmében visszaszereznie a csaknem 20 iratfolyóméternyi anyagot, bebizonyítva, hogy az sokkal inkább az egykori államtitkár hivatali működéséhez, és nem személyéhez kötődik. Csakhogy a köztes időben az iratanyag „használatba” került. 2006-ban megjelent rövid leírása,5 2007-ben napvilágot látott egy belőle készült forráskiadvány,6 2010-ben részletes inventáriuma is elké-szült a pármai levéltárban – kéziratban. És természetesen több történész is támaszkodott az anyagra műveiben (például Alberto Melloni, Morozzo della Rocca). Azt Róma is érezte, hogy méltánytalan lenne a visszaszerzett iratanyag egészének újbóli titkosítása, az arról megindult tudományos eszmecsere elfojtása, így a Casaroli-fond 193 dobozának többsége ma is szabadon kutatható, rendkívül jó muníciót adva a korszakra fókuszáló történészeknek. Márpedig az Ostpolitik megítélése erősen vitatott, s méltán kavar vitá-kat. Már az is komoly sebeket tépett fel, amikor 2000-ben – posztumusz – megjelentek Casaroli emlékiratai. Az ekkor kibontakozó nemzetközi vitát és néhány markáns magyarországi véleményt találóan összegezte Rosdy Pál a magyar kiadás utószavában.7 Somorjai Ádám már korábban is felhívta a magyar közönség figyelmét a Casaroli-fond Giovanni Barberini által publikált magyar vonatkozású szövegeire,8 majd pedig kiadta a Mindszenty József bíborosra vonatkozó jó néhány – addig a nemzetközi szakirodalomban sem publikált – iratát bi-
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lingvis munkájában.9 Jelen kötete lényegében ezek praktikus egyesítése: immár a fond majdnem teljes Mindszenty-anyagának részletes ismertetése a hazai olvasók számára. A bencés szerző szikár tömörséggel ismerteti az iratanyag keletkezését és sorsát; majd tételesen felsorolja a Mindszenty-kérdésre vonatkozó do-kumentumokat, végül – több mint 100 oldalon – 21 dokumentum pontos fordítását tárja az olvasók elé. A kötetet rendkívül hasznos ajánló bibliográ-fia és névmutató egészíti ki. A közölt források 1962 novemberétől 1971 nyaráig illusztrálják a diplomáciai erőfeszítéseket az amerikai követségre menekült bíboros „helyzetének rendezésére,”azaz Magyarországról való kihozatalára. Hangsúlyoznunk kell, hogy természetesen nem a Szentszék teljes, a kérdésre vonatkozó iratanyaga, hanem csak a Casaroli-fondban megtalál-ható – és így jelenleg megismerhető – része. A diplomata irathagyatéka azonban ebből az időből még kissé egyenetlen: esetleges volt ugyanis, hogy hivatalából lakásába mit vitt magával. (Más a helyzet 1979 után, amikor lakosztálya és munkahelye már nem különült el egymástól.) Néhány hiány – például a törzsszövegekben jelzett mellékleteké – teljesen nyilvánvaló. Folyamatában olvasva a szövegeket tökéletesen kirajzolódnak a szent-széki diplomácia alá-fölérendeltségi viszonyai. Somorjai Ádám több elő-adásában is hangsúlyozta korábban, hogy Agostino Casaroli szerepe fontos, de nem abszolutizálható az Ostpolitik kapcsán. A rendszer egy tagja, egy fogaskerék a gépezetben – még ha szerepe kétségtelenül fokozatosan nőtt is az idő előrehaladtával. Ezt azért fontos kiemelnünk, mert a katolikus történetírásban gyakran megfigyelhető az a tendencia, hogy a legfőbb egy-házi méltóságokat csak óvatosan – vagy egyáltalán nem – merik kritika alá vonni. Addig, amíg ez arra vezeti a szerzőket, hogy alaposan végiggondol-ják a pápa gondolatrendszerének sarkalatos pontjait a kommunista orszá-gokkal kialakítandó viszonyról, amíg megérteni akarják, hogy miért kezdett a „vértanúk egyházának” feje felett az ateista hatalommal egyezkedésbe – ez kétségkívül hasznos. Ám rendre tapasztalható – igaz, elsősorban szak-mai magánbeszélgetésekben – olyan vélemény, hogy az Ostpolitik legfon-tosabb kérdéseiben „Casaroli becsapta a pápát”. E szélsőséges és sommás vélemény – legalábbis a Mindszenty-kérdés római intézésének fájó mo-mentumai kapcsán – a jelenleg elérhető dokumentumok alapján nem állja meg a helyét. (ism.: Mózessy Gergely) 
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