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A 20. század meghatározó egyházi személyiségeinek örvendetesen 
gyarapodó historiográfiája az elmúlt tíz évben talán csak Mindszenty 
József esetében növekedett Márton Áronhoz hasonló mértékben. A 
különféle tematikákban közreadott tanulmánykötetek és összefoglaló 
munkák mellett Erdély püspökének majdani történeti biográfiája egy-
re terjedelmesebb forrásbázisra is építhet, ezek egy része már nyom-
tatásban is megjelent.1 Ebbe a sorba illeszkedik a Denisa Bodeanu, 
a CNSAS kutatója és Nagy Mihály Zoltán történész-levéltáros által 
2019-ben nagy várakozás mellett közreadott és komoly érdeklődést 
kiváltó (Le)hallgatásra ítélve című kötet.2 

A Márton Áronról 1956 és 1980 között Mures majd Urania 
fedőnéven összeállított mintegy nyolcvanezer oldal terjedelmű, 236 
kötetbe rendezett személyi megfigyelési anyagból 153 kötet tartal-
maz lehallgatási leiratot, állambiztonsági újbeszélül „technikai-ope-
ratív jegyzéket”, azaz a püspök dolgozószobájába telepített lehallgató 
készülékkel rögzített felvételek szó szerinti leiratát. Ebből a forrástí-
pusból a keleti blokk diktatúráinak egyikéből sem ismert hasonló 
terjedelmű anyag. A (Le)hallgatásra ítélve az 1957 és 1960 közötti 
időszak terméséből válogat.

A válogatás kezdőpontja logikus, a megfigyelésnek ez a formája 
1957 nyarán indul be üzemszerűen. Ekkor jelölték ki Márton Áron 
számára kényszerlakhelyként a gyulafehérvári püspöki palotát és szé-
kesegyházat. Az intézkedést 1955 márciusától – Márton Áron börtön-
ből való szabadulásától – széleskörű állambiztonsági fenekedés előzte 
meg, mely 1957 tavaszára egy újabb letartóztatást sürgető javaslatig 
jutott. Ez azonban nem nyert politikai jóváhagyást. A zárás 1960. A 

1 Ezek közül legjelentősebb a Marton József által válogatott és szerkesztett 
Márton Áron Hagyatéka sorozat, melyben 2005 óta 20 kötet jelent meg. (Pro-
Print Könykiadó, Csíkszereda)

2 A kiadvány létrejöttét a támogatók történeti szakmunkák esetében 
kivételesen széles köre tette lehetővé: Magyar Kormány, Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap, Varadinum Kulturális 
Alapítvány, Festum Varadinum, Posticum Movimentum Iuventutis 
Christianae, Iskola Alapítvány, RMDSZ, 1000 év Erdélyben, 100 év 
Romániában. 



242 Egyháztörténeti Szemle XXII/2 (2021)

cezúrát a kényszerintézkedés újabb öt évvel való meghosszabbítása, 
illetve az egyházpolitikában akkor már érlelődő új célkitűzések és 
érzékelhető új kihívások indokolják. Hogy ennek tapasztalata miben 
különbözik az első időszaktól, ezt csak a forráskiadvány remélhető 
folytatásából tudhatjuk meg.

A kötetben közölt dokumentumok a püspök dolgozószobájában 
rögzített felvételek eredeti magyar nyelvű leiratai (30 dokumentum), 
és a románul folytatott beszélgetések fordításai (27 dokumentum). 

Forrástani szempontból olyan, nagy mennyiségben fennmaradt, 
különleges iratok, amelyek nem „narratívák”, azaz „reflektált” szö-
vegek, mint például egy napló, feljegyzés vagy beszámoló, hisz a 
lehallgatottnak beszéd közben nincs lehetősége utólagos korrekci-
óra, betoldásra, húzásra vagy kiegészítésre, önreflexióra. Olyannyira, 
hogy több esetben érezhetően a beszéd közben kristályosodik ki a 
gondolat. Azt is gondolhatnánk, hogy az állambiztonsági szervek irat-
termelő gyakorlatában igen ritka, manipuláció nélküli „tiszta” forrás-
sal van dolgunk. Ami persze nem igaz, hisz a szereplők a beszélge-
tések kontextusához igazítják, és a céljaik és szándékaik eléréséhez 
alkalmasnak vélt módon adják elő mondandójukat. Ezen túl pedig 
minden egyes esetben a személyek közötti aktuális viszony ismerete, 
az interakciót meghatározó legkülönfélébb tényezők feltárása szüksé-
ges a dekódoláshoz. Nem is beszélve az olyan speciális helyzetekről, 
amikor a beszélgetés résztvevője tisztában kell legyen azzal, hogy a 
püspökkel folytatott bizalmas beszélgetését egy közeli helyiségben 
a securitáte rögzíti. Mint például a püspök közvetlen munkatársai 
közé tartozó „Apulum”, aki bejuttatta a lehallgató készüléket telepítő 
technikusokat. Vajon az ő szavait mennyiben határozta meg a lehall-
gatás – mellékesnek nem mondható – tudva tudott ténye? Azaz az 
aprólékos forráskritika bizony a lehallgatott beszélgetések esetében 
sem megkerülhető, egy-egy diskurzus pedig csak a kontextus apró-
lékos ismeretében követhető. A tartalmi elemzéshez minimálisan a 
Márton Áron hagyatéka sorozat tizenhat kötetének a püspök körleve-
leit és egyéb megnyilatkozásait közlő dokumentációját kell a lehall-
gatott beszélgetések olvasásával párhuzamosan forgatnunk. Illetve 
Denisa Bodeanu Márton Áron titkosszolgálati megfigyelését 1938-
tól kezdve nyomon követő bevezető tanulmányát, mely nem pusztán 
állambiztonsági kontextusban értelmezi az eseményeket, hanem a 
kétkulacsosság – Márton Áron szavaival: „egyköttetűség”, a „miköz-
ben-aközben” – formaváltozatait, a meghasonlás egyedi és általános 
jellemzőit is azonosíthatóvá teszi. 

A beszélgetések a legkülönfélébb témákat és helyzeteket rög-
zítik: pitiáner huzakodások, aljas eszközök, megfélemlítés, állandó 
junktime; a zsarolás, a fenyegetés és a Departament intervencióinak 
formaváltozatai mellett komoly, filozófiai mélységű viták, Caragiale-t 
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idéző abszurd verbális játszmák – egy alkalommal a püspök latinul 
imádkoztatja meg a hozzá küldött egyházügyist – és szürrealitásba 
hajló tárgyalások kavalkádja e kötet szöveganyaga.

Történeti szempontból az iratok az 1957 és 1960 közötti idő-
szak mezo- és mikroszintű eseményeinek, az 1957-ben indult hrus-
csovi aktív ateista offenzíva jellegzetességeinek és hatásának helyi 
lenyomatai. Didaktikusan: annak a stratégiának az értelmezései és 
értékelései, melynek elsődleges célja már nem a „pap elválasztása a 
néptől”, hanem a „nép leválasztása a papról”. A „nyájat” elterelni (és 
elrettenteni) igyekvő „felvilágosító” propaganda az újra nekilóduló 
kollektivizálás kontextusában. Ez a tényező már csak azért is fontos, 
mert a hazai történetírásban mindeddig szinte figyelmen kívül hagya-
tott. Jelzés értékű, hogy a Kossuth Kiadó 1959-ben adta ki a máso-
dik világháborús sztálini egyházpolitikát – a „világnézeti harcot” az 
osztályharc szempontjai alá rendelő irányváltást – megelőző időszak 
„autentikus” teoretikusának, Jemeljan Mihajlovics Jaroszlavszkijnak 
gyűjteményes kötetét. (A kommunisták és a vallás. Cikkek és beszé-
dek a vallásról, 1918–1941. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1959.)  
Mindezek hátterében az egyházpolitika részleges taktikai 
újratervezése bontakozik ki, amely az intézményes kollaboráció 
meghiúsulását követően az ’50-es évek végétől az „egyéni”, 
egyházmegyei szintű megállapodások és az ad hoc kapcsolatok 
kiépítésére irányult. Ez a szempont legalább olyan fontosnak 
tűnik Márton Áron elszigetelésében, mint a püspök népszerűsége, 
tömegeket vonzó bérma-körútjai.

A kötet – legalábbis a recenzens számára – mégis elsősorban 
Márton Áronról szól. Pontosabban Románia egyetlen életben maradt 
római katolikus püspökének szerepfelfogásáról, hivatás- és nem 
küldetéstudatáról.

„A püspök létrehozhat saját maga számára kellemesebb helyze-
tet, de az egyház számára már nem. Így néz ki ez a kérdés. Magunk-
nak vásárolhatunk, mondjuk, egy autót, vagy valami egyebet, de az 
egyház helyzetét nem tudjuk orvosolni. Ily módon érthető a viselke-
désem” – rendelte alá személyiségét e hivatásnak. (362. p) A „visel-
kedés” meghatározó koordinátái: őt a Szentszék, a pápa helyezte erre 
a helyre, itt kell helytállnia, maradéktalanul megfelelve a keresztény 
erkölcsnek és az egyházi törvényeknek. Ami pedig világos, egyér-
telmű és nem véleményes norma. Márton Áron e szerepében – hit-
béli, intellektuális és morális tántoríthatatlanságában – környezetétől 
nemigen kapott megerősítést. Vállalt felelőssége olykor magányossá 
tette, és világosan érzékelte, hogy felfogása sokak számára kifejezet-
ten kényelmetlen. „Kérem szépen, bizonyára máskor is hallottátok 
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már tőlem azt, hogy senkiben sem bízom” – mondja Adorján kano-
noknak. (400. p)

Márton Áron nem konspirált, és ez az olvasót is zavarba ejti. Fel-
fogása az volt, hogy a háttéralkuk zavart okoznak, az pedig a lelkek 
kárára van. A kollaboráció olyan ingoványba visz, mely természeté-
nél fogva lehúz, elnyel. Megcsinálják úgyis, de „minél inkább ráme-
gyünk arra a vonalra, amelyet a kormány kíván, annál szorosabbak a 
gyeplők, és annál megalázóbb gesztusokat kívánnak”. (318. p.) „Ez 
formai kérdés, nem tartalmi” – győzködte Ion Rodeanu főigazgató 
a körlevelek előzetes cenzúrájának feltétlen igényéről. „Számunkra 
viszont tartalmi. … Ezt nem fogadhatom el” – szólt az azonnali 
válasz. (406–407. p) „Lehet, hogy más körülmények között alkudoz-
nék, de ilyen helyzetben nem.” (402. p)

Márton Áron esetében ez az elvi alapállás egyszer már komoly 
eredménnyel járt: 1955 márciusában háromhavi szövevényes tárgya-
lássorozat után szabadon, feltételek nélkül térhetett vissza a börtönből 
székhelyére.  

A belső képességek vagy a különleges kvalitások önmagukban 
azonban még Márton Áront sem tették – akár akkori, akár mai felfo-
gásunk szerinti – történelmi cselekvővé. A struktúra alakítására – és 
nem pusztán elszenvedésére – a lelki erősség mellett a megfelelő stá-
tusz, a működési sémák ismerete és a kapcsolatok tették alkalmassá. 
Az ezek birtokában érvényesülő szituatív rutinról tanúskodik a kötet-
ben közölt majd mindegyik dokumentum. E „habitus” megértéséhez 
különleges gesztus a kötet Nagy Mihály Zoltán által jegyzett beve-
zető tanulmánya. A romániai közeg és az erdélyi katolicizmus 20. 
századi történetének Márton Áron pályájával összefonódó története 
teszi a (Le)hallgatásra ítélt püspök lehallgatott beszélgetéseit törté-
neti forrásokká, egyház-, társadalom- és politikatörténeti szempont-
ból is értékelhető fajsúlyos dokumentumokká. Ez a horizont irányítja 
a lehallgatási matériából kibontható – az állambiztonsági és egyház-
ügyi rafinériánál sokkal fontosabb – társadalomtörténeti nyomvonalra 
a figyelmünket.

(ism.: Bánkuti Gábor)
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