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A most közölt dokumentumok ere-
deti példánya a Securitate Irattá-
rát Felügyelő Országos Bizottság 
(CNSAS) levéltárában található, és 
Olti Ágoston történész bocsátotta 
rendelkezésünkre. Ő a római kato-
likus egyház tagjainak üldöztetését 
kutatva bukkant ezekre az iratokra 
P. Écsy László János (1919–1982) 
ferences szerzetes, csíksomlyói 
házfőnök, tartományfőnök megfi-
gyelési dossziéjában. Amint a do-
kumentumokból kiderül, P. Écsy 
László János tulajdonképpeni 
megfigyelése Hargita megyében 
1971-ben kezdődött. A most ol-
vasható 1973-as keltezésű jegy-
zék összefoglalja mindazokat 
a módszereket, amelyeket az 
állambiztonsági szervek beve-
tettek a szerzetes megfigyelé-
sére. Az 1979-es okirat, amely-
ben P. Écsy László János neve 
segédpüspökjelöltként szerepel, 
a Fehér megyei Felügyelőségtől 
származik, és 2007-ben Czirják 

Árpád áthelyezése kapcsán, a 
Magyarok Világszövetsége elnö-
kének közlésében már megjelent 
a sajtóban. Lapunkban belema-
gyarázás nélkül, jegyzetekkel el-
látva közöljük.
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Bukarest

Jakab Antal segédpüspök Már-
ton Áron püspökkel tárgyalva, egy 
korábbi – Poggival2 és Bukovskyval3 
folytatott – beszélgetést emlegetett, 
megjegyezve, hogy érdeklődtek azok-
ról a személyekről, akik pályázhatnak 
a segédpüspöki tisztségre.

A tárgyalás folyamán Jakab Antal 
erre a tisztségre Czirják Árpád volt 
kolozsvári, jelenlegi tűri/balázsfalvi 
plébánost, Jakubinyi Györgyöt a 
Gyu lafehérvári Római Katolikus 
Teo lógiai Intézet pap-tanárát és Écsy 
Já nos plébánost javasolta. A tárgyalás 
végén Márton Áron azt ajánlotta, 
hogy a pályázási sorrend legyen a kö-
vetkező: Czirják Árpád, Écsy János 
és Jakubinyi György, hangsúlyozva, 
hogy ő maga Czirják Árpádot ja-
vasolja és támogatja. Következtetni 
lehetett arra, hogy a javaslatot a Vati-
kán tudomására hozzák, de nem ne-
vezték meg, hogy milyen módon.

dumitrescu dumitru ezredes,
a Felügyelőség parancsnoka;

rotariu iulian
Securitate-parancsnok

A román nyelvű dokumentu-
mon több széljegyzet is van. A lap 
felső részén egy ezredes nehezen ol-
vasható megjegyzése található: „In-
tézkedéseket kérek tanulmányozás-
ra, beszervezésre, lejáratásra, elszi-
getelésre. Tárgyaljuk meg az érintett 
tényezőkkel…(olvashatatlan).” A lap 
alján egy másik széljegyzet szerint: 
„Czirják Árpádról lemondott, mert 
nem fogadta őt el az Egyházügyi 
Hivatal. Esélyes maradt Écsy János 
és Jakubinyi György, akik kapcsolat-

ban vannak (aflaţi in contact)4 Ol-
vashatatlan aláírás, alezredes”

1Belföldi hírszerzés
2Luigi Poggi érsek (1917–2010), rendkívü-

li megbízatással utazó kelet-európai pápai nun-
cius, aki „gyakran járt Gyulafehérváron, hogy a 
román Vallásügyi Osztály elképzelésével harmó-
niában, rendezze az állam és az egyház közötti 
viszonyt Márton Áron közreműködésével.  

3John Bukovsky érsek (1924–2010) az 
1989-es rendszerváltás utáni első szentszéki 
nagykövet.

4„Tudok erről az elképzelésről – magyarázta 
P. Márk József –, de nem tudom pontosan, mikor 
lehetett, mert én úgy tudom, hogy egyik változat-
ban Erőss Lajos, Écsy János és Bálint Lajos került 
szóba lehetséges segédpüspökként, de a miniszté-
rium kijelentette, hogy börtönt viselt személy 
nem lehet, s így maradt Lajos püspök. Bálint La-
jost 1981 szeptemberében szentelték püspökké, 
s Jakubinyi György csak később, a Jakab Antal 
püspök halála után lett püspök.”
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A Hargita megyei Felügyelőség  
I. Igazgatósága I. Ügyosztályának 
tisztcsoportja – amelynek én is tagja 
voltam – alapellenőrzést végzett 1973. 
november 5–15. között. Ez alkalom-
mal elemeztük az „Erdős” megfigye-
lési dossziét3 is, amelynek alanya Écsy 
László ferences pap, a csíksomlyói ko-
lostor rendházfőnöke. Ő együtt lakik 
a szintén megfigyelés alatt álló Márk 
Vince ferences pappal.

„Erdős” megfigyelési dossziéját 
1971. május 10-én nyitottuk meg, mi-
vel ellenséges megnyilvánulásokat ta-
pasztaltunk részéről, és tudtuk, hogy 
a Kovászna és Hargita megyei ferences 
papok körében szerteágazó kapcsola-
tokkal rendelkezik, ugyanakkor kü-
lönböző külföldi személyekkel, köztük 
a Vatikán küldötteivel is kapcsolatban 
áll. Ezek egyike Szőcs Dénes4 az AEÁ-
ból, aki a Vatikán közvetlen utasításai 
értelmében köztudottan ellenséges te-
vékenységet folytat hazánkban.

Mindemellett kiderült, hogy Écsy 
Lászlót kinevezték az erdélyi ferences 
rendtartomány provinciálisának Be-
nedek Fidél helyett, aki nyugalom-
ba vonult. A célszemélyt kinevezése 
után Csíksomlyóra helyezték, mert 
innen jobban tudja irányítani a tarto-
mány ferenceseinek tevékenységét.5.

Az 1973-as évben folytatott meg-
figyelés eredményeinek elemzéséből, 
valamint a dossziéban található anya-
gokból a következő különlegesebb 
problémákra derült fény: 

A dossziéval Demeter Sándor 
hadnagy6 foglalkozik. A megfigye-
lési dosszié elemzésének időpontjáig 
nem voltak tisztázva semmilyen szin-
ten azok a feltételezések, amik miatt 
a célszemély megfigyelése megkezdő-

dött, és nincsenek meggyőző adatok 
sem, amelyek alátámasszák a gyanút.

Munkánk egyéb eszközei alig 
lettek kihasználva, ezért a célsze-
mély követése vajmi kevés ered-
ménnyel járt. 

Annak ellenére, hogy „Erdős”-re 
„Betze”, „Elekes”, „Sekey” és „Matyas” 
besúgók is rá vannak állítva, nem si-
került különösebb információhoz 
jutni. Szerintem ennek az a legfőbb 
oka, hogy a besúgók nem részesültek 
megfelelő kiképzésben és nem készí-
tették fel őket arra, hogy hogyan fér-
kőzzenek közelebb a célszemélyhez.7 
Néhány információt sikerült ugyan 
1973-ban beszerezni, de valamennyi 
felszínes, és nem tükrözi pontosan a 
célszemély jelenlegi helyzetét. 

Ebben az évben számba vettük 
„Erdős” valamennyi megyén kívüli 
kapcsolatát, és együttműködtünk a 
Kolozs, a Bákó, a Kovászna, a Fehér 
stb. megyei felügyelőségekkel, nem 
működtünk viszont eléggé együtt a 
többi felügyelőség informátorainak 
átirányítása tekintetében.

Jelenleg próbáljuk együttműkö-
désre rávenni a megfigyelés alatt álló 
Márk Vince pap három volt iskola-
társát. Márk Vince ugyanis együtt 
lakik a célszeméllyel.

A nyomozati eszközök8 a beszere-
lés után, egy meghibásodás miatt nem 
hozták meg a várt eredményt, és nem 
sikerült ezeket megjavítani, de újabb 
lehetőség nyílt elhelyezésükre, nem-
régiben ugyanis a célszemély telefont 
szereltetett be az otthonába9. Összeál-
lítottunk egy jól kidolgozott tevékeny-
ségi tervet azokról az intézkedésekről, 
amelyekkel el tudjuk helyezni a speci-
ális eszközöket a célszemély otthoná-
ba, kihasználva a telefon beszerelését, 
valamint azt is, hogy a célszemély köz-
ponti fűtést szándékszik szereltetni a 
templomban, valamint a lakásában.

Megtárgyaltuk Demeter Sán-
dor hadnaggyal is a problémákat, 
és egyetértett azzal, hogy ezeket 
a javaslatokat életbe kell ültetni a 

megfigyelés eredményesebbé téte-
léhez.

Szem előtt tartva, hogy mennyire 
fontos a ferencesek jelenlegi tevékeny-
ségének követése, valamint azt, hogy 
a ferences elemek a szerzetesrendet 
szeretnék  újjászervezni, és figyelembe 
véve a Minisztérium által jóváhagyott, 
ferencesekre vonatkozó intézkedési 
tervet, javasolom, hogy „Erdős” meg-
figyelési dossziéját vegye ellenőrzése 
alá az I. Igazgatóság IV. ügyosztálya.

... hadnagy (olvashatatlan aláírás)
1973. 12. 05.

Másik kézírással megjegyzés: Jó-
váhagyva az ellenőrzés alá vétel. Hoz-
zák a Hargita megyei Felügyelőség 
tudomására. ... alezredes (olvashatat-
lan aláírás) 17.01.74.

1Belföldi hírszerzés
2Kézírásos dokumentum 
3D.U.I. , dosar de urmărire informativă 

– megfigyelési dosszié. A megfigyelés során 
összegyűlt dokumentumokat (tájékoztató je-
lentések, jegyzékek stb.) gyűjtő dosszié. 

4Szőcs Dénes, az Amerikai Ferences 
Kusztódia tag ja, amely 1941–1992 között 
kiadta a Katolikus Magyarok Vasárnapja 
című hetilapot. 

5P. Márk József szerint a belügyi szervek-
nek ez az állítása téves, ugyanis P. Écsy Lász-
ló Jánost nem emiatt helyezték Csíksomlyóra, 
ugyanis csak 1979-ben, P. Benedek Fidél ha-
lála után vette át a provincia vezetését.

6„Gyakran jött ide, s foghelyről beszélt 
velem” – emlékszik vissza P. Márk József.

7„Écsy János atya annyira diszkrét ember 
volt, hogy sem prédikációban, sem magánbe-
szélgetésben az országra, vagy a román népre 
vonatkozó utalást nem tett. Őt nem lehetett 
megfogni a szavaival ” – véli P. Márk József.

8A különböző akciók során (pl. a lehall-
gatásokhoz) felhasznált technikai eszközök. 

9P. Márk József úgy emlékszik, hogy va-
lamennyien tudták, hogy a letett telefont is 
lehallgatják, sőt az egyházak problémájával 
megbízott Bogos István is, ha felkereste őket, 
párnával borította le a telefont. 


