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„Mozart” és „Fekete”
Egy hírszerzési dosszié különös története
I. rész
1962. július 4-én az Egyesült Államok római nagykövetsége a fővárosba akkreditált
diplomaták számára tartott fogadásán Loneslati Slaheddin tunéziai konzul egy, a Vatikáni
Rádiónál1 dolgozó német újságírót mutatott be a magyar tanácsosnak, Garzó Ferencnek. Ez a
véletlen találkozás egy összetett és komplex politikai cselszövés kezdetét jelentette, mely
látszólag nem keltette fel az olasz hatóságok gyanakvását, és több mint két éven keresztül a
Vatikán és az olasz belpolitika iránt érdeklődő, Rómában szolgálatot teljesítő, a Varsói
Szerződés állambiztonsági szolgálatához tartozó számos tisztet foglalkoztatott abban a
sorsdöntő időszakban, amikor a kelet–nyugati kapcsolatoké volt a főszerep. Az „egységes”
középbal koalíció kialakulásához, amit 1960–62 között az Amintore Fanfani
kereszténydemokrata politikus egyszínű kormánya előzött meg, olyan nemzetközi jelentőségű
események járultak hozzá, mint a II. Vatikáni Zsinat előkészületei és a Szentszék részéről a
szovjet tömb felé irányuló óvatos nyitási politika elindítása.2
Jelen tanulmány a „Mozart” fedőnevű terjedelmes hírszerzési dosszié többszintű olvasatát
javasolja, melyet a magyar kémszolgálat nyitott a német származású újságíróról, Gottfried
Kusenről.3 Azoknak az információknak az elemzéséből indul ki, melyeket az újságíró a
magyar biztonsági szolgálatoknak nyújtott, de vizsgálni fogja az érintett személyek életrajzát
és a Varsói Szerződés különböző politikai rendőrségei közötti együttműködési
mechanizmusokat is.
Egy barátság fenomenológiája: „Fekete” és Kusen
Gottfried Kusen alakja azonnal felkeltette annak az embernek a figyelmét, akit
beszélgetőtársa a magyar nagykövetség tanácsosaként4 mutatott be, de párhuzamosan –
„Fekete” fedőnéven és főhadnagyi fokozatban – a Belügyminisztérium III/I-3-D alosztályánál
a római rezidentúra operatív tisztjének feladatkörét is betöltötte.5 Hivatásos kém volt tehát,
akinek az volt a feladata, hogy bizalmas információkat gyűjtsön a Vatikán szovjet tömbbel
kapcsolatos politikájáról. Az első találkozást azonnal követte egy vacsorameghívás július 21én a Trastevere egyik éttermébe, majd egy harmadik találkozás július 26-án a libériai
követségen. A harmadik eszmecsere után, a nyári szabadságok előestéjén, ami miatt a
diplomáciai védelem alatt álló tisztek arra kényszerültek, hogy felfüggesszék munkájukat,
nehogy felkeltsék az olasz hatóságok gyanúját, „Fekete” el tudta küldeni Budapestre új
kapcsolatának első jellemzését, mely Kusennel folytatott beszélgetéseinek gyümölcse volt, és
amelyet a már említett tunéziai konzul is megerősített.
A hatvankét éves újságíró elmesélte, hogy Németországban, egy nagypolgári családban
született és nőtt fel. A családjával való, húszas évekbeli politikai (csatlakozott a szocialista
mozgalomhoz) és személyes ellentétei (olasz nőt vett feleségül, amit rokonai rossz szemmel
néztek) meggyőzték arról, hogy el kell hagynia hazáját. Miután jogi tanulmányokat folytatott
Rómában és Nápolyban, de nem szerezte meg a diplomát, 1934-ben az olasz fővárosban
telepedett le és a második világháború kitöréséig újságíróként dolgozott. Baloldali
meggyőződése miatt a német kormány megfosztotta állampolgárságától, és évekig
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megtagadta tőle a beutazási engedélyt Németországba. Mindennek ellenére Kusen szerint a
fasiszta rendszer összeomlása és a náci megszállás egzisztenciális fordulópontot jelentett
számára. A megszálló német hatóságok visszavonták hontalansági státuszát, és Wilhelm
Canaris, az Abwehr6 parancsnoka arra utasította, hogy összekötő tisztként lépjen be a
csapattestébe. Kusen megerősítette „Feketének”, hogy különböző európai fővárosokban
voltak megbízatásai, és hogy a második világháború végén amerikai fogságba esett, és mint
exnáci kém csak a britek közbenjárásának köszönhetően menekült meg, akik aztán összekötő
tisztként alkalmazták a brit megszállási zónában a német hatóságokkal való
kapcsolattartáshoz.
A harmadik találkozás után sem sikerült „Feketének” megállapítania, hogy Kusen hány éve
dolgozik a Vatikáni Rádió német nyelvű adásánál, és azt sem, hogy ő lehet-e a Szentszékkel
történő kommunikáció fő eszköze. Kusen amiatt háborgott, hogy 80 ezer líra havi bért kap
(amit a nyugatnémet kormány 60 ezer lírával kiegészített, mert Kusen belföldi diplomáciai
közlönyt szerkesztett), mely kompenzáció azonban nem fedezte a szerkesztőségben végzett
munkáját mennyiségi és minőségi szempontból sem. Ami a legjobban meglepte a szerény
családból származó és egy európai fővárosban élete első fontos feladatát ellátó fiatal tisztet,
„Feketét”, az új kapcsolatának életrajzában a családi miliőből kiinduló ideológiai
kereszteződések ellentmondásai voltak. „Fekete” azzal a ténnyel találta magát szembe, hogy
amennyire nagy jelentőségű, annyira gyanús beszélgetőtársat kell irányítania: egy kevésbé
szorgalmas és kevésbé szocialista elkötelezettségű diáknak talán kapóra jött volna, hogy a
fasiszta Olaszországba emigráljon, és itt csak tartózkodási engedéllyel rendelkezve, hontalan
státusza ellenére sikeres beilleszkedési stratégiát alkalmazzon, melynek segítségével
beházasodott egy nápolyi gyökerű gazdag nemesi családba. A felesége, aki mindenhová
követte és a háború okozta minden nehézségben segítette, a második világháború befejezése
után elhagyta, és arra kényszerítette, hogy ő gondoskodjon három gyerekükről, és a háború
utáni újjáépítési nehézségek ellenére korábbi társadalmi helyzetükhöz méltó életmódot
biztosítson számukra. Az időskori magányhoz és a különélés miatti traumához hozzá járult
még az egyre növekvő érzelmi eltávolodás gyermekeitől (a legidősebb gyermeke,
szélsőjobboldali nézeteket valló fia Németországba költözött, és a katonai karriert választotta,
míg az egyik lánya annak ellenére, hogy a Szárazföldi Parancsnokságok Főparancsnoksága
egyik magas rangú tisztjének feleségeként Rómában élt, visszautasított minden kapcsolatot az
apjával). Amint azt az 1962–63-as évekre vonatkozó összefoglaló jelentés is tanúsítja, még a
gyakorlatlan „Feketének” is sikerült felismernie, hogy Kusen részéről erős a vágy, hogy
beszélgetőtársai érdekesnek tartsák.7 „Fekete” valószínűleg ráérzett arra, de soha nem adta
tovább feletteseinek, hogy a család által elutasított, de szakmailag megbecsült, morálisan az
ötvenes évek homofób társadalma által megbélyegzett Kusen családi nézeteltéréseinek oka a
homoszexualitása lehetett.
Kusen nemcsak látszólag fogadta el a fiatal kém társaságát, de a Kádár-féle szocializmus
aktív támogatójának is mutatkozott, amely pont abban az időszakban fontolgatott a hruscsovi
formától élesen eltérő fordulatot. Kusen az első találkozásoktól kezdve nem titkolta, hogy
fontos szerepet játszik a Vatikánból áramló információk továbbításában. Anélkül, hogy valaki
erre késztette volna, a szovjet tömb egyik képviselőjének, egy alig ismert diplomatának
elárulta a náci megszálló hatalmakkal való együttműködését, miközben kinyilvánította a
szocializmus iránti szimpátiáját is (mely tényről azonban, tette hozzá bizalmasan, nyugati
ismerősei nem tudnak, és megkérte „Feketét”, hogy senkivel ne beszéljen erről). Miután
megemlítette, hogy a főbb nyugati államok kémszervezeteinek, a franciákat kivéve, vannak
intézményi képviseletei is, Kusen hozzátette, hogy jól ismeri a szovjet nagykövetség
tanácsosát, egy bizonyos Ivanovot, sőt ez utóbbinak javasolta is, hogy Nyikita Hruscsov, a
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Szovjet Kommunista Párt főtitkára8 küldje el jókívánságait XXIII. János pápának, annak
nyolcvanadik születésnapja alkalmából. Kusen azt is felajánlotta, hogy információkkal szolgál
a Vatikáni Rádió adásának igazgatójáról, a jezsuita Lukácsról.9
Mivel lehetne viszonozni ezt a sodró kommunikációs áradatot? Azoknak a tiszteknek, akik
Budapesten és Rómában is követték ezt a sokat ígérő, de ugyanakkor bizarr esetet, nem volt
túl nagy gyakorlatuk a kettős játszma és a bonyolult operatív kombinációkban. „Fekete” és
felsőbb irányítója is – Földes György őrnagy, az a tiszt, aki 1962-től 1966-ig „Tarnai”
fedőnéven vezette a követséget – lényegében diplomáciai szolgálatra beosztott
állambiztonsági tisztek voltak. Tarnai 1947-ben lépett be a kommunista biztonsági
szolgálatba, amikor még be sem töltötte 17. életévét. Felettesei szerint a rendőrség szervezetei
többet jelentettek neki egyszerű munkahelynél: segíthették, hogy megértse a világot.10
„Fekete” 1953-ban lépett szolgálatba, miután történelmet és gazdaságtudományt hallgatott az
egyetemen, mely egy észak-magyarországi parasztcsaládból származó fiatal számára lehetővé
tette, hogy olyan általános kulturális ismeretekre tegyen szert, amelyek „jóval felülmúlták a
belügyminisztérium átlagának ismereteit”. Római külszolgálata 1960-ban kezdődött, melyet
csak egy rövid, 1956–1957 közötti londoni megbízatás előzött meg.11 Egy agnosztikus vagy
netán erőszakosan vallásellenes társadalmi közegben felnőtt és a vallással szemben
ideológiailag ellenséges apparátusban tevékenykedő ember számára nagyon nehezen lehetett
megérteni a vatikáni kormány belső működésének összes mechanizmusát. A pápai udvar
szertartásos és udvarias megközelíthetetlensége nehézséget okozott azoknak az állami
funkcionáriusoknak, akik néhány hónappal korábban diszkrét nyomozásokat vagy egyenesen
kihallgatásokat folytattak a „katolikus reakció” képviselői ellen. Az ötvenes évek eme
„diplomata belügyesei” kezdetleges olasztudásukat nem családban sajátították el (nagy
részük nagyon szegény közegben nőtt fel, anélkül hogy lehetőségük lett volna külföldiekkel
érintkezni), hanem a Belügyminisztérium által szervezett felsőfokú iskolák intenzív idegen
nyelvi kurzusain.
Amint azt a Nagy-Britanniába és Kanadába szökött magyarok között folytatott magyar
kémtevékenységet vizsgáló történészek kiemelték, az „új kémek” első generációjának
szakmai és kulturális határai ott húzódtak, hogy gyűjtötték, feldolgozták és felhasználták a
diszkrét csatornákon keresztül érkező információkat.12 1962 őszén azonban, és Kusen
esetében, a kíváncsiság erősebbnek bizonyult az ideológiai fenntartásoknál. A római
rezidentúra döntését az a felfokozott várakozás indokolta, mellyel a Varsói Szerződés
országai a II. Vatikáni Zsinat13 előestéjén a Szentszék Kelet-Európa felé történő politikai
nyitását követtékAz a stratégia, amit XXIII. János pápa és legszűkebb munkatársai a
hidegháború által konszolidált sémákat felforgatva elszántan, még azon az áron is követtek,
hogy ellenséggé teszik a Kúria fontos részeit és a nyugati katolikus világot, fontos szerepet
játszott a békés egymás mellett élés politikájának kidolgozásában.14 XXIII. János
irányváltásával a magyar hatalom már 1958 őszétől tisztában volt, amikor a római magyar
követség sajtóhivatalának felelősétől, Alceste Santinitől, aki nem mellesleg a rezidentúra
egyik leghasznosabb kapcsolataként működött, részletes jelentés érkezett a magyar
állambiztonsági szervek részére a Szentszék tervezett lépéséről.
„XXIII. János a közeljövőben meg is akarta oldani a magyar helyzetet. A konklávén
Tedeschini bíboros azt mondta, hogy XII. Pius arra kényszerítvén Mindszentyt, hogy ne
hagyja el az országot, megoldhatatlanná tette a kérdést. A logika azt követelte, látván immár
Mindszenty népszerűtlenné válását, hogy el kell őt távolítani oly módon, hogy Rómába hívják
és a Kúriánál valamilyen másodrendű feladattal bízzák meg. Roncalli még pápává választása
előtt helyeselte Tedeschini álláspontját, emlékezve még a XII. Pius életében kifejezett
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ellenvéleményére, megsejtvén, hogy a bonyolult helyzetet a közeli jövőben meg kell oldani. Ezt
bizonyította annak a francia püspöknek a több mint egy hetes jelenléte is Rómában, aki a
kelet-európai kérdések megbecsült szakértője. Roncalli hívta meg Ruppot, akit azóta ismert,
hogy nuncius volt Párizsban. Hogy Roncalli ezekben a napokban a kelet-európai egyházak
helyzetével foglalkozott, egy másik fontos tényező is alátámasztotta: néhány napja Rómában
tartózkodik Kelet-Németország püspöke, mons. Spuelbeck, és nem utazott még el Rómából
Wyszynski. Ezekhez a tényekhez hozzájárul még egy lengyel katolikus küldött, Stanislav
Stomma jelenléte is, akit a lengyelországi ellenzék vezetőjének tartanak. Ezzel teljesebb képet
kapunk arról, hogy mi forrong a Vatikánban. Stommának rendszeres kapcsolata és
megbeszélései voltak a londoni lengyel kormány Szentszéknél lévő nagykövetségével. Ennek a
nagykövetségnek a tanácsosa, prof. Majestovic volt a legaktívabb, abban, hogy a vatikáni
képviselőkkel is megszervezze ezeket a kapcsolatokat. Nyilvánvaló hogy ezekből a
konzultációkból megoldás és iránymutatás született. Mert nemcsak a Mindszenty kérdést kell
megoldani (ez a legnehezebb), hanem Stepinac zágrábi érsek kérdését is. Az a két levél,
amelyet XXIII. János pápa ennek a két bíborosnak küldött, akik nem tudtak jelen lenni a
konklávén, nagyon rövid és pusztán formális volt, semmilyen utalás nem volt a két bíboros, és
azon országok egyházainak a helyzetére, melyhez a bíborosok tartoznak.15 Mivel azt
kérdeztem monsignore barátomtól, hogy a jelenlegi Pápának szándékában áll-e a számtalan
üres magyarországi püspöki és érseki széket, mint például Esztergom, Pécs, Veszprém stb.
betölteni, a válasz a következő volt: az általános irányelv igen, de előbb a Mindszenty-ügyet
kell megoldani. Attól függ, hogy fog elindulni ennek az ügynek a megoldása a közeljövőben,
figyelembe véve a magyar kormány reakcióit is. Jugoszláviával és Csehszlovákiával
kapcsolatban is hasonlóan fognak eljárni.”16
Magyarországnak más, ezt az eljárást támogató érvei is voltak. A Kádár János irányítása alatt
álló régi-új rendszer volt a felelős a szovjet vezetőkkel együtt az 1956. október–novemberi
forradalom elfojtásáért és a rá következő bírósági eljárásokért, és emiatt a nyugati világ, ide
értve Olaszországot is, évekig erkölcsileg elítélte és a diplomáciailag elszigetelte a rendszert.
1960-tól azonban magyar részről az első részleges amnesztiát további békülékeny gesztusok
követték Olaszország irányába (kulturális eseményekre szóló meghívások, a „polgári”
sajtóorgánumokat szolgáló 19 olasz újságíró számára vízum kiadása), főként a firenzei
Giorgio La Pira17 polgármester, a kereszténydemokrata szenátor, Pier Carlo Restagno és
elsősorban a RAI elnöke, Ettore Bernabei felé.18 1962 szeptemberében a római követség
élére egy nyájas modorú és elődeihez képest finomabb ízlésű kommunista került, Száll József,
aki Villini utcai rezidenciáját azonnal a politikusok, művészek és olasz üzletemberek
találkozóhelyévé alakította.19 Néhány év alatt a Magyarország és Olaszország közötti
kereskedelmi cserék mennyisége exponenciálisan emelkedett. A hatvanas évek közepén a
gazdasági fellendülésből éppen kijövő Olaszország, Ausztriával és Németországgal együtt
Magyarország számára a fő kereskedelmi partnert jelentette, politikai téren pedig kiváltságos
partnert.20
Olaszország a folyamatosan erősödő olasz kommunista párttal, az ötvenes évekhez képest
nyugodtabb politikai légkörrel és erőteljesen növekvő gazdaságával ideális támasznak tűnt a
Kádár-rendszer azon próbálkozása számára, hogy egy reformorientált, sajátos szocializmus
képét keltse a világban, a Szentszék azonban a bonyolult Mindszenty-kérdésen keresztül – a
bíboros 1956-ban a budapesti amerikai követségre menekült – igen komoly akadályt jelentett
ebben. A hatvanas évek elejéig a Vatikán a Mindszenty-ügy pozitív megoldásától tette
függővé kapcsolatainak normalizálását Magyarországgal. A bíboros nem vehetett részt a
zsinaton,21 mivel nem kapott utazási engedélyt a magyar hatóságoktól (több, nála
együttműködőbb prelátus azonban elutazhatott az olasz fővárosba). A Mindszenty-ügynek a
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magyar egyház általános ügyeitől való elválasztása a Szentszék részéről fordulópontot
jelentett a probléma politikai kezelésében.
1962. szeptember 21-én a zsinat megnyitásának előestéjén a leköszönő római magyar követ,
Simó Gyula búcsúlátogatásakor Ettore Bernabei bemutatta partnerének az Államtitkárság által
a probléma megoldására kidolgozott tervet. A magyar kormány engedélyt ad a bíborosnak,
hogy elhagyja az amerikai követséget és az országot, eközben a Szentszék garantálja, hogy
Mindszenty nem tér vissza Magyarországra, kötelezi arra, hogy nem agitál Magyarország és a
szocialista országok ellen, valamint a II. Vatikáni Zsinaton nem használ ellenséges hangnemet
a szovjet tömbbel szemben. Bernabei arról is biztosította tárgyalópartnerét, hogy ráveszik a
konzervatív Mindszentyt a lemondásra, és megnevezik utódját.22 A terv kissé korai volt
(Mindszenty csak 1971-ben hagyta el az országot), de jól illeszkedett a Szentszék komplex
politikájába: 1963-ban a görög katolikus Slipy ukrán érsek hasonló egyezmény következtében
elhagyhatta a Szovjetuniót,, és a Vatikánba költözött. Úgy tűnt, gyors megoldást hoz a magyar
hatóságok azon beismerése, hogy Mindszentyvel és néhány más, politikailag kényelmetlennek
tartott egyházi személlyel szemben diszkriminációt alkalmaztak, mindenesetre elhárította az
akadályát annak, hogy a Szentszék és egy kommunista kormány politikai kapcsolatainak egy
konkrét személyhez kötődő lelkiismereti kérdés álljon az útjába.
Gottfried Kusen dossziéjának elemzése lehetőséget nyújt általános összefüggések
bemutatására is. A hatvanas évek eleje olyan periódust jelent, melyben a Varsói Szerződés
biztonsági szolgálatainál, melyek addig a szovjet minta szerinti kétoldalú kapcsolat sémája
szerint működtek, elindították az első többoldalú együttműködési terveket, melyeket a
célpontokra és a megfigyelt személyekre vonatkozó szisztematikus információ csere kísért.23
A kádári konszolidációs éveket, amely javította Magyarország nemzetközi képét, a magyar
titkosszolgálati tevékenység megerősödése kísérte, és nemcsak az olyan „hagyományos”
célpont ellen, mint a disszidensek közössége, hanem Ausztriával és Olaszországgal szemben
is, melyek esetében földrajzi és politikai okok is megkönnyítették a beszivárgási műveleteket,
tehát az új jelszavak („békés egymás mellett élés”) együtt éltek a régi ideológiai sémákkal
vagy a soha fel nem adott, Nyugat elleni fegyveres támadás tervével.24 A volt magyar
állambiztonsági szolgálatok 2004 óta szabadon kutatható levéltára a Varsói Szerződés
területén folytatott kémtevékenységekre és a hidegháborúra vonatkozóan is elképesztően
bőséges dokumentációval szolgál, még egy olyan másodlagos jelentőségű színtér kapcsán is,
mint az olasz.
„Mozart”: egy tippjelölt születése
1962 szeptemberében „Fekete” visszatért Budapestről Rómába, ahol feletteseivel és „Tarnai”
rezidenssel együtt elemezték Kusen esetét, majd ismét felvette a kapcsolatot a nyugatnémet
újságíróval. A sietség igencsak indokolt volt: a zsinat előkészítésének lázas heteiben a
Belügyminisztérium éppen létrehozott hírszerző csoportfőnökségének,25 annak az új
struktúrának, amely a belső tisztogatás után következett a Belügyminisztériumban, ahonnan
több száz kémet távolítottak el, időszakosan éppen a Szentszék és Olaszország képezte egyik
fő műveleti területét. A Szovjetunió egy kis csatlós államának biztonsági apparátusai számára,
melyeknek a Vatikán még fizikailag elérhetetlen valóság maradt, Kusen mint forrás
kétségkívül minőségi ugrást jelentett nemcsak ahhoz a számtalan, Magyarországon a zsinati
atyák és kísérőik között toborzott és kiképzett hálózati személyhez képest, hanem azokkal az
informátorokkal (legfőképp disszidált politikusokkal) szemben is, akik 1948-tól kezdve az
olasz területen működtek.26
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Szeptember 17-én a szokásos közvetítő, a tunéziai konzul, Slaheddin útján telefonon
egyeztetett találkozón Garzó is megjelent a súlyos betegség után lábadozó Kusen házában, a
Calderini utca 60-ban. Slaheddin fontosnak tartotta előzetesen tájékoztatni magyar kapcsolatát
arról, hogy Kusennek „felbecsülhetetlen értékű kapcsolata, hálózata van”,27 melyet ravaszul
és diszkréten használ. Tunéziában és más Maghreb-országokban például nem elhanyagolható
szolgálat áll rendelkezésére nagy mennyiségű információval a Via Aurelián28 található egyik
dominikánus kolostorban működő illegális római bázis, az Organisation de l’armée secréte
(OAS) illegális tevékenységére vonatkozóan. A német Kusen nem hanyagolta el a „második”
Németországot, az olasz kormány által 1973-ig el nem ismert Német Demokratikus
Köztársaságot sem: egy Rómába akkreditált újságíróval-filozófiaprofesszorral tartott
kapcsolatot. Neki Slaheddin nem akarta elárulni a nevét, de „Fekete” később rájött arra, hogy
a jezsuita Alighiero Tondiról van szó. A Pápai Gregorián Egyetem tanárát 1952-ben
megfosztották katedrájától, miután csatlakozott a kommunista párthoz, majd később elhagyta
Olaszországot, hogy a katolikus maradiság elleni küzdelem vándor apostolává váljon. Miután
a szovjet tömb összes országát beutazta, és mindenhol tartott előadásokat, Tondi 1957-ben
Kelet-Berlinbe költözött, és állást kapott a Humboldt Egyetemen, mint a politikai filozófia
tanára, de később kiábrándult a keletnémet kommunista rendszerből, és 1962-ben visszatért
Rómába, ahol filozófiából adott magánórákat.29
Kusen vendége, „Fekete” mérlegelhette partnerei szorgalmát és jelentőségét. És valóban, a
beszélgetés az algériai helyzettől a német kérdésig, a berlini fal közeli felhúzásig terjedt, de
Kusen naprakésznek mutatkozott a magyar belpolitikai vonatkozásokat illetően is,
meglehetősen kedvezőnek ítélve meg a magyar kommunista párt által előterjesztett
normalizálási stratégiát. „Fekete” kérdésére, hogy a vatikáni köröknek mi a véleményük a
magyar politikai változásokról, Kusen azt felelte, hogy partnerei (többek között Antonio
Stefanizzi atya, a Vatikáni Rádió műszaki igazgatója, és Schmitz atya,30 a rádió német
nyelvű adásának igazgatója) pozitívan ítélték meg azt a „tényleges desztalinizálást”, amit
megítélésük szerint a katolikus egyházzal való kapcsolatok megnyugvása követhet.31 A
budapesti operatív központnak szánt észrevételeinek margóján „Fekete” értékelte Kusen
„ártatlan szimpátiáját” és intellektuális felkészültségét. A Kelet-Németországra és a
filozófiaprofesszorra tett utalás azonban kétségeket támasztott benne. Arra gyanakodott, hogy
a Stasi már foglalkozik Kusennel, ezért azt javasolta feletteseinek, hogy indítsanak
vizsgálatot. Ezért a magyar Belügyminisztérium 1962. november 12-én körsürgönyben fordult
a társszervekhez.32
Közben azonban a II. Vatikáni Zsinat megnyílásával új prioritásokat állapítottak meg
Budapesten és ideiglenesen az óvatosság felfüggesztését javasolták, amint azt egy újonnan
nyitott, „Canale”-nak, azaz „Csatornának” elnevezett objektum-dosszié is bizonyít, amelybe
egészen 1965-ig gyűjtötték az eseményre vonatkozó információkat.33 Az ősz folyamán
Kusen és „Fekete” hírszerző tiszt között a kapcsolat konszolidálódott és teljesen operatív
jelleget öltött, szinte heti rendszerességű találkozásokkal és az első géppel írott anyagok
átadásával. A római magyar követség elégedett volt az anyagi ellenszolgáltatás nélkül kapott
értékes információkkal, és forrását, vagyis Kusent, fedőnévvel látta el: 1962. november 19-én
megszületett tehát „Mozart”.34 A zsinat ünnepélyes megnyitásának előestéjén, október 10-én
délután a még gyengélkedő „Mozart” nyomást gyakorolt „Feketére”, hogy menjen el a
vatikáni fogadásra, és tárgyaljon a magyar delegáció Rómába érkezéséről, mely a Kúriánál
heves vitát váltott ki.35 Amint azt „Mozart” elmagyarázta, a katolikus világon belül az
„újítók” és a „tradicionalisták” között folytatott vitában az előbbiek szempontjából a
küszöbönálló zsinat a XII. Pius halálát követően elmélyült politikai és teológiai viták
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gyümölcse volt.36 Csak egy, a szegényekkel szolidáris és szociálisan érzékeny, erősen
elkötelezett egyház szállhat szembe a kommunizmus és az ateista propaganda terjedésével,
mely jelenséget „Mozart” és partnerei, többek között Loris Capovilla, XXIII. János pápa
személyi titkára, ki nem iktatható, legfeljebb csak mérsékelhető adottságnak tartottak. A
lehetőségeknek és a hangsúlyoknak ilyen változása, amit néhány évvel azelőtt még csak
elképzelni sem lehetett volna, a Szentszéket a szovjet tömb országaival szembeni
stratégiájának újragondolására késztette. „Mozart” szerint a Szentszék végre megértette, hogy
nincs értelme a nyílt politikai összecsapásnak. A vatikáni diplomaták a kelet-európai katolikus
országokban kialakult szocialista rendszerrel egy modus vivendi elérésén dolgoztak. Arra
kérték az egyes nemzeti egyházakat, hogy támogassák a helyi kormányok szociális-gazdasági
programját, az egyéni szabadságjogok (beleértve a vallásgyakorlási lehetőség) fokozatos
bővülésének érdekében.37 „Mozart” úgy vélte, hogy Magyarország központi szerepet játszhat
ebben az új szakaszban, mert a Magyarországról és Lengyelországból nagy számban érkezett
zsinati atyák kemény csapást mérhettek az Ottaviani bíboros vezette konzervatívokra, akik a
jánosi vonal ellenfeleiként a legcsekélyebb nyitást is ellenezték, és a zsinatot arra is fel
akarták használni, hogy majd az újból ítélje el a kommunizmust. „Mozart” tudta, hogy
elnyerte partnere bizalmát, ezért megengedte magának, hogy bíráló megjegyzést tegyen a
szocialista országok valláspolitikájával kapcsolatban:
„Mindenképpen fontos lenne, ha lehetővé válna Mindszenty Rómába költözése azzal a
feltétellel, hogy nem tér többet vissza hazájába. Kusen szerint ebben az esetben Mindszenty
teljesen félre lenne téve és nemcsak, hogy nem jelentene többé akadályt számunkra, de ennek
a súlyos problémának a megoldása a Szentszék és Magyarország számára is hatalmas előnyt
jelentene. Kusen annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy a Zsinat után újra elő lehetne
terjeszteni a Szentszék és a szocialista országok diplomáciai kapcsolatainak témáját is. Idáig
a legnagyobb akadályt a vatikáni diplomácia jelentette, mert az a tradicionalisták kezében
összpontosult, akik abszurd feltételeket támasztottak, melyeket a nyugati államok többsége
sem tudott biztosítani – így például az egyházi esküvő elismerése vagy a felekezeti iskolák
visszaállítása. Kusen szerint a jugoszlávokkal folytatott tárgyalások is ezek miatt a korlátolt
vatikáni igények miatt akadtak el.”38
Azt javasolta feletteseinek, hogy gyenge egészségi állapota és hajlott kora ellenére nagyon
aktív forrását, aki politikai és emberi együttérzésről tett tanúbizonyságot, tegyék meg
információs tanácsadónak. Úgy tűnt, hogy „Mozart” érdeklődik a római Magyar Akadémia
iránt is, mely a Via Giulián található, az impozáns Falconieri Palotában, s amely a római
magyar kémtevékenység fő központja volt.39 Az 1962/63-as évadnyitó koncertre, melyet
október 26-ára terveztek, kapott egy meghívót egy barátjával együtt, akinek azonban nem
fedte fel a kilétét. „Fekete” arra a következtetésre jutott, hogy a szocialista világ iránti
kinyilvánított szimpátiája ellenére kapcsolatát a kelet-berlini követségen és a római szovjet
nagykövetség állambiztonsági szerveinek referensén keresztül is ellenőrzik.
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Magyar Dolgozók Pártja iratai
54. cs.

288. f.

Titkárság iratai, 1948–1956

A Magyar Szocialista Munkáspárt iratai
32. cs.

Külügyi Osztály (Nemzetközi
Pártkapcsolatok Osztálya, 1957–
1989)
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