
ADRIÁNYI GÁBOR

XII. Piusz keleti politikája

A Szentszék az úgynevezett keleti politikát, tehát a pápáknak állampolitiká
jukkal szorosan összekapcsolódó lelkipásztori törekvéseket Kelet-Európában,
olyan régóta folytatja, mint amilyen régi a kereszténység ezekben az orszá
gokban. Amióta az egyes közép-kelet-európai népek a nyugati, latin keresz
ténység felé fordultak, sohasem szakadt meg a szeretet, a szolgálat és a gon
doskodás köteléke ezen országok és a pápák között, Nemritkán a keresztény hit
megtartása és tisztán tartása is a pápák műve és érdeme volt ezekben az orszá
gokban, kezdve Ill. Ince pápától (1216) XI. Ince pápáig (+1689).

A Szentszék lelkipásztori törekvései természetesen a politikai viszo
nyokhoz igazodtak, és emiatt minden időben alárendelt szerepet játszottak
ez utóbbiakkal szemben. Ennek megfelelően a pápák korai keleti politikájá
ban is megfigyelhetők a sikerek és sikertelenségek, sőt az ellentmondások is.
XXIII. János pápa pontifikátusával, egészen pontosan az 1961-es esztendővel'
nagy változás állt be: a Szentszék felhagyott korábbi magatartásával a kelet
európai ateista-kommunista kormányokkal szemben. Az egyház és a pápa
ság történetében XXIII. János ismerte el először nemcsak az állam és az egy
ház abszolút szétválását - mint ahogy ezt Moszkva megkívánta -, hanem
az uralkodó, az egyház számára rendkívül kritikus és hátrányos status quo-t
is.

A Szentszéknek ez a politikája természetesen Keleten éppúgy, mint Nyu
gaton csodálkozást, kételyeket, elutasítást vagy egyetértést váltott ki, politi
kai nézettől vagy tábortól függoen. Különösen VI. Pál pápasága idején (1963
1978) foglalkoztatta a nemzetközi sajtót és újságírótársadalmat ez a témakör.
A számos publikáció közül kettőt említhetünk: Hansjakob Stehle: A Vatikán
keleti politikája című művét (München-Zürich, 1975), amely a Vatikán keleti
politikájának folyamatosságát próbálja bizonyítani a Szovjetunió létrejötte
óta, valamint Reinhold Raffael: Hová kormányoz a Vatikán? (München, 1973)
címú könyvét, amely a pápa politikájának kritikáját tartalmazza.

Milyen volt a Szentszék magatartása XII. Piusz idején (1939-1958)?
A Szentszék magatartását Magyarországgal szemben XII. Piusz pápa egész

pápasága alatt nemcsak a nagyon világos, határozott vatikáni keleti politika
jellemezte, hanem a személyes vonzódás is Magyarország iránt, amit XII.
Piusz gyakran kinyilvánított. 1916-ban XV. Benedek pápa rendkívüli követe
ként a béketágyalások érdekében Esztergomban és Budapesten is járt. Pápai
legátusként a Budapesten megtartott 34. Nemzetközi Eucharisztikus Világ
kongresszus alkalmából ismerte meg, ahogy ő mondta, a "magyarok meg
nyerő jámborságát" és zárta szívébe e népet.2

Magyarország megszállása a Vörös Hadsereg által Magyarország és a Va
tikán kapcsolatában is alapvető, elvi változásokat vont maga után. Ettől

kezdve Magyarország a kommunista Szovjetunió hatalma alá tartozott. Az
egyháznak számolnia kellett a moszkvai kommunista párt egyházpolitikai
elveinek alkalmazásával. 1945. március 29-én meghalt Serédi Jusztinián bíbo-
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ros prímás. Nem sokkal halála után Vorosilov, a szovjet megszálló hatalom
marsallja megvonta a diplomáciai státust Angelo Rotta pápai nunciustól. aki
1930 óta képviselte Budapesten a Szentszéket, és aki az üldözötteknek és
zsidóknak nyújtott segítségével egészen rendkívüli érdemeket szerzett.3 Ez
zel arra kényszerítették. hogy az országot rövid időn belül elhagyja. Ezáltal
azonban az a közvetlen kapcsolat is megszúnt, ami 1920 óta Magyarország
és a Vatikán, a nunciatúra és a püspökök között fennállt.

A kommunista túlsúlyú, ideiglenes magyar kormány azonnal hozzáfogott,
hogy a magyar katolicizmus szabaddá vált legfontosabb hivatalába, a prímá
si székbe olyan papot jelöljön, aki nemcsak hiszékeny, hanem együttműkö

désre is kész. Ezt a tervet hiúsította meg XII. Piusz, amikor 1945. október 2-án
Mindszenty József veszprémi püspököt Esztergom érsekévé és Magyaror
szág prímásává nevezte ki. Mindszentyt a nemzetiszocialista rendszer meg
ingathatatlan magatartásáért üldözte, érdemei tehát vitán felül álltak. A kor
mány nem örült ugyan ennek a kinevezésnek, mégis különösebb ellenvetések
nélkül tudomásul vette. 4

1945. november 30-án az új prímás az amerikai katonai misszió repülőgé

pével Rómába repült, és három hétig ott tartózkodott. Utazásáról ő maga
tudósított: "December 8-án léptem (...) XII. Piusz elé. Már ezt megelőzően

részletesen tájékoztattam a pápai államtitkárságot, és tárgyaltam a különböző

kongregációkkal. Igy a Szentatya már ismerte szülőhazánk minden szenve
dését és keresztjét. Nehéz egész pontosan leírni a találkozást. Elegendő, ha
csak annyit mondok: ismét megtaláltam a szeretet kötelékét, amit a háború
széjjelszakított. A Szentatya szeméből, szavaiból és tetteiből megható szeretet,
jóság és részvét áradt (...) A legnagyobb érdeklődéssel vette tudomásul mind
azt, ami népünket a háború utolsó szakaszában és azután érte. A pápai ud
varban is a legnagyobb érdeklődés nyilvánul meg íranyunkban/"

Azonban Mindszenty nemcsak a vatikáni hivatalokkal tárgyalt, hanem kü
lönféle segélyszervezetekkel is, sőt az 1945. november 4-én megválasztott új
kormány kívánságát is közvetíthette: a diplomáciai kapcsolatok újbóli felvé
telét Magyarország és a Szentszék között. XII. Piusz felettébb örült ennek a
kívánságnak", a diplomáciai kapcsolatok helyreálIítása azonban mégsem tör
tént meg.

Miközben az éppen hazatért prímás ellen átfogó kommunista propaganda
hadjárat indult, XII. Piusz 1945. december 25-én Mindszentyt bíborossá nevezte
ki. Az orosz megszálló hatalom ezúttal minden eszközzel igyekezett megaka
dályozni a prímás római útját. Mindszentynek azonban ismét sikerült az ame
rikai katonai misszió repülőgépévelRómába eljutnia. 1946. február 18-tól már

.dus 10-ig tartózkodott Rómában. A pápa kétszer fogadta egy-egy órás kihallga-
táson, fontos megbeszéléseket folytatott a pápai államtitkársággal, a kongregá
dókkal és egyházi intézményekkel, látogatást tett minden vezető kuriális tiszt
ségviselőnél és jelentősebb udvari méltóságnál, aktívan tevékenykedett a ma
gyar kolóniában és a menekülttáborokban. Amikor a prímás február 21-én a
nyilvános konzísztóriumon átvette a bíborosi birétumot, a hívők hirtelen taps
ban törtek ki, a pápa átölelte, és ezeket a liturgián kívüli magyar szavakat mon
dotta: "Eljen Magyarország!" De rögtön utalt arra is, hogy Mindszenty az új
bíbor-viselők között az első, akinek vérével kell egyháza mellett hitet tennie?

Mialatt Mindszenty bíboros prímás az elkövetkező hónapokban arra töre
kedett, hogya népet a hitélet elmélyítésével készítse elő a rájuk váró még
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nehezebb időkre, és közben a kibontakozó engesztelő, bűnbánati és imamoz
galmak még soha nem tapasztalt visszhangra találtak a hívők körében, az
állami apparátus ravaszság és erőszak bevetésével egyre jobban kommunista
befolyás alá került. 1946. február l-én Magyarországon kikiáltották a köztár
saságot, a polgári és egyházi életet pedig a legkülönfélébb önhatalmú tör
vénymódosítások és miniszteri rendelkezések szorították korlátok közé. Tel
jes erővel megindult az egyház elleni harc.

A súlyos nehézségek ellenére a prímásnak sikerült 1947. június 13 és július
ll-e között Kanadába utaznia. Ottawában nemcsak a Mária-kongresszuson
vett részt, hanem számtalan személyes kapcsolatot hozott létre egyházi és
állami méltóságokkal, meglátogatta a magyar egyházi közösségeket és intéz
ményeket, tárgyalt amerikai segélyszervezetekkel, mint például a National
Welfare Conference (NCWC) képviselőivel New Yorkban és Chicagóban.
Mindenütt lelkesen fogadták. Az amerikai püspökök egészen rendkívüli me
legséget tanúsítottak iránta. Visszatérése után a prímás erről számolhatott be:
"A világ szeme rajtunk van, Magyarország katolikusain. A világ katolicizmu
sa látja, ho~ a magyar katolicizmus rendíthetetlenül halad a Krisztus által
előírt úton." Mindszenty elérte célját: tájékoztatni tudta a szabad világot a
magyar egyház szenvedéseirőlés a világ nyilvánosságának figyeimét egyhá
zunkra irányította. Biztosra vehető, hogy ez alkalommal a prímás a Szentszék
képviselőjét is részletesen tájékoztatta a magyar egyház helyzetéről.

Az egyház elleni harc megindulásakor XII. Piusz pápa előbb tartózkodóan
viselkedett. Csak miután 1948. március 25-én a máriapócsi zarándoktemplom
basilica minor rangra emelése alkalmából megírt, Hungarieae gentis fides apos
toli levelében feltűnő módon méltatta a magyar vallásosságot," fordult köz
vetlenül a magyar katolikusokhoz. 1948. május 30-án, a Budapesten megtar
tott 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tízéves jubileuma alkalmá
ból rádióbeszédet mondott. Uzenetét közvetítették a budapesti Szent István
bazilikában. Az ünnepségen a bazilikában és a bazilika körül 250 ezer hívő

vett részt. Beszédében a pápa a magyar történelmi visszapillantás és a vallá
sosság méltatása után felszólította a magyar katolikusokat, hogy a naw ne
hézségek és az elnyomás ellenére is maradjanak hívek az egyházhoz. l

Eközben az egyházellenes harc még hevesebb formát öltött. Mikor a fe
szültség a kormány és az ellenállást tanúsító bíboros prímás között kiélező

dött, a jezsuita rend nyomására Czapik Gyula egri érsek is bekapcsolódott
az egyházpolitikába.i' A hatalmon lévőkkel való többszöri találkozás után
és Mindszentyvel folytatott rövid megbeszélés után - Esty Miklós kíséreté
ben 1948. szeptember 20-án Rómába utazott. Szeptember 21-től kezdve rend
szeres tanácskozásokat folytatott P. Robert Leiberrel (SD, a pápa bizalmasá
val, az államtitkárság munkatársaival és annak két szubsztitutusával, Dome
nico Tardinival és Giovanni Montinival. Pater Leiber tanácsára a pápai kíhall
gatásra részletes memorandumot állított össze a magyar egyház helyzetéről.

A beszámoló nemcsak a magyar kormány panaszait és kívánságait tartalmaz
ta, hanem az ott-tartózkodása alatt Rómában elért eredményeket is, mivel P.
Leiber már kétszer is részletesen informalta XII. Piuszt, és a megfelelő intéz
kedésekben már meg is egyeztek. Igy a memorandumban is rögzítették, hogy
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a helyzet tisztázására a pápa apostoli vizitátort - Angelo Rottát, Budapest
korábbi nunciusát és Giuseppe Canarit, a nuncius egykori munkatársát 
küld Magyarországra. Czapik érsek szeptember 29-én Castel Gandolfóban
személyesen is felvetette a témát XII. Piusz pápa előtt. Ezt követően, a Mon
tinival és Tardinival folytatott megbeszélésen azonban az érseknek meg kel
lett állapítania, hogy a két ember felfogása eltérő. Míg Montini nagyon óva
tosnak és differenciáltnak tűnt, Tardini Mindszenty felfogását képviselte: a
kommunista kormánnyal nincs értelme tárgyalni, úgysem tartanák be ígére
teiket. Az érsek kérdésére, hogy ezek után a magyar püspökök melyik utat
válasszák, röviden ennyit válaszolt: legyenek mártírok.

Czapik érsek október 4-én indult haza, és három nappal későbbmár itthon
volt. A kormány azonban már alig mutatott érdeklődéstegy apostoli vizitátor
Magyarországra küldése iránt. Inkább a prímás elleni harcra koncentráIta
minden erejét, mivel őt tekintette az állam és az egyház közötti legfőbb aka
dálynak. Tervének megmentése céljából Czapik érsek elérte, hogy a magyar
kormány december elején Mócsy Imre jezsuita atyának engedélyt adott, hogy
futárként Rómába utazzon. A kormány "gentleman-agreement"-jét vitte ma
gával: beleegyezést vizitátor küldésébe, de egyben jelezte, hogy eljárást indí
tanak Mindszenty bíboros ellen, s a tényállás nyilvánosságra hozatala előtt a
kormány eljuttatja az eljárás aktáit a Szentszéknek. December 17-én,azonban
a római magyar követ a kormánynak ezt az ajánlatát visszavonta. Igy aztán
Mócsy római tartózkodása, amint ő erről 1949. január 17-én a Magyar Püs
pöki Kamak beszámolt, hiábavaló volt. A felhívás, amit a Vatikánból magával
hozott, így hangzott: "Legyetek bátrak és erősek!" Tardini, aki őt december
28-án fogadta, a Magyar Püspöki Kar egyetlen kötelességét ebben jelölte meg:
.Protestare, protestare!"

Eközben 1948. december 26-án Mindszenty bíborost letartóztatták. Miköz
ben őt összeesküvéssel, hazaárulással, kémkedéssel és devizabűntettel vádol
ták, a kormány hivatalos tárgyalásra hívta a püspököket az állam és az egy
ház kapcsolatának rendezése céljából. A magyar kormány értesítette erről a
Vatikánt is, és készséget mutatott a megegyezésre a Mindszenty-ügyben.V A
bíboros letartóztatására a Szentszék a Konsistorialis Kongregációjának de
cember 28-i dekrétumával válaszolt, amelyben a prímás elfogatásának és fog
va tartásának minden érintettjével kapcsolatban kimondta az "excommuni
catio Sedi Apostolieae specialiter reservata"-t.13 XII. Piusz pápa 1949. január
2-án Acerrimo maerore apostoli levelében'! a magyar püspöki karhoz fordult.
Ebben ünnepélyes tiltakozását fejezte ki a prímás elfogatása miatt, amely
nemcsak a vallást, hanem az emberi méltóságot is sérti, dicsérte a prímás
hitvalló bátorságát és harcát az egyház szabadságáért, és felszólította a püs
pököket, hogy egységesen és rendíthetetlenül küzdjenek az egyházért, telje
sítsék főpásztori kötelességeiket, még ha életüket is kellene áldozni érte.

A magyar kormány tárgyalókészségérőla Vatikánnal az Osservatore Roma
no 1949. január 4-i száma így írt: "Felfoghatatlan, hogyan lehet összeegyez
tetni a Szentszékkel való egyetértés óhaját azzal a bánásmóddal, aminek a
prímás részese lett, és ami a Szentszékre nézve is sértő. A Szentszék állás
pontja közismerten az egyház jogainak és a lelkiismeret szabadságának tisz
teletben tartása; ez nemcsak a szabad vallásgyakorlatot jelenti, hanem a ka
tolikus hitoktatás, az igehirdetés és a hitterjesztés szabadságát, legfőképpen
azonban a fiatalok keresztény szellemben történő nevelésének szabadságát
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iS."IS E nyilatkozatnak megfelelően a Magyar Püspöki Kar, amely 1948. de
cember 16-án még a prímás elnöklete alatt készséget mutatott a tárgyalásokra
az állammal, nem volt többé hajlandó a kormány képviselőivel tanácskozni.

A kommunisták is belátták, hogy a megegyezés a Vatikánnal nem lehetséges,
és előkészítették akirakatpert Mindszenty ellen. A prímás tizenhat napos, szü
net nélküli kihallgatások és kínzások következtében összetört, így ellenállás nél
kül alá lehetett vetni a drogokkal történő speciális kezelésnek. A prímás ez
után egy primitív, nyilvánvalóan diktált vallomást tett, és 1949. február 3-án,
4-én és S-én testileg és lelkileg teljesenmegtört, akarat nélküli emberként lépett
a népbíróság elé. A bíróság bűnösnek találta, és életfogytiglani börtönbünte
tésre ítélte.

Ez a kirakatper nagy visszhangot váltott ki az egész világon. A szabad világ
durva bírói tévedésnek és az évszázad nagy botrányának nevezte. XII. Piusz
pápa február lS-én rendkívüli titkos konzisztóriumot tartott." Beszédében elő

ször Mindszenty elfogatásának okait és körülményeit vázolta, majd magával a
kirakatperrel foglalkozott, és megállapította, hogy ez bizonyára arra irányul,
hogy Magyarország katolikus egyházát zavarba hozzák. Mindszenty fizikai és
lelki állapota titkos behatások nélkül érthetetlen lenne - mondotta. A sziklaszi
lárd természetű ember hirtelen olyan gyönge és lelkileg ingadozó lett, hogy
viselkedése a vádat nem önmaga, hanem vádlói és elítélői ellen fordítja.

Tiltakozását a pápa a következő módon ismételte meg: "Minekutána sor
került erre a nagyfokú becsületsértésre, amit ennek az oly tiszteletre méltó
egyházfőnek kellett elszenvednie, és mint egy bűnözőt, fegyházra ítélték,
nem tehetünk mást, mint jelenlétetekben újra megismételjük ünnepélyes til
takozásunkat. Erre mindenekelőtt a vallás szent joga indít Bennünket, ame
lyért a jámboroknak ez a bátor szószólója rettenthetetlenül és teljes erejével
hosszú időn át küzdött; erre indít Bennünket ezenkívül a szabad nemzetek
és népek egybehangzó és egyetértő véleménye, amely mindenütt megnyilvá
nult, akár szavakban, akár írásban, sőt még olyan emberek megnyilatkozá
saiban is, akik nem a katolikus egyházhoz tartoznak" .17

A pápa február 16-án fogadta a Szentszékhez akkreditált diplomatákat. A
diplomáciai testület nevében Carolo Arango Vélez kolumbiai nagykövet saj
nálatát fejezte ki a Mindszenty-per miatt. XII. Piusz válaszul beszédet intézett
a diplomáciai testülethez, amelyben különösen a per embertelen voltát tá
madta, és felszólította az egész világot, hogy lépjen föl az igazságosságért,
emberiességért és szolidarításért".

XII. Piusz abban a beszédében is a magyar katolikusok helyzetével foglalko
zott, amelyet 1949. február 2ü-án a Szent Péter-templomban mondott." A Mind
szenty-per az egyházüldözések hosszú láncának csak egyetlen láncszeme 
mondotta. Az új, totalitárius rendszerek a régi egyházüldözők hűséges tanítvá
nyai. Olyan egyházat akarnak, amelyik hallgat, amikor beszélnie kellene, Isten
törvényeit megtagadja, amikor védelmeznie kellene azokat, amelyik beilleszke
dik, szervilissé válik, és az emberi jogokat nem védelmezi. A pápa nem hallgat
hat - tette hozzá -, amikor az egyház és a vallás jogait lábbal tiporják.

A prímás ügye 1949. április S-én az Egyesült Nemzetek közgyűlése elé
került. Negyvenhárom szavazattal három ellenében elítélték a magyar kor
mány eljárását, és nemzetközi sérelemnek nevezték. 20
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Mindszenty letartóztatásával és elítélésével a magyar egyház történelmének
nagyon szomorú, egyik legnehezebb szakaszába lépett. Magyarország 1949. feb
ruár 2-án szovjet mintára népköztársasággá vált, amely néhány héttel később az
úgynevezett"vasfüggöny" létrehozásával hermetikusan lezárult a Nyugat előtt.

A május IS-én tartott színlelt parlamenti választásokkal azután végleg megva
lósult a kommunista párt diktatúrája. A Szentszék, amely 1948-igaz Osservatore
Romano és az NCWC sajtóképviselője által még közvetlenül tudott infonnálódni
Magyarországról, ettől kezdve a nyugati diplomáciai képviseletek, mindeneke
lőtt a budapesti olasz követség tudósításaira és szolgálataira volt utalva. A Ma
gyar Püspöki Kar és a Szentszék kapcsolata is megszakadt, semmiféle összeköt
tetés nem volt lehetséges a továbbiakban. Sem újságok, sem a Vatikán hivatalos
lapja (Acta Apostolicae Sedis) nem jutott el a címzettekhez Magyarországon.

A kommunista kormány folytatta egyházellenes intézkedéseit, és a püspöki
kart - nem utolsósorban szerzetes férfiak és nők ezreinek deportálása által
- 1950. augusztus 30-án egy úgynevezett "megegyezés" szövegének aláírá
sára kényszerítette. A Szentszék ezzel nem értett egyet.21 Már ezt megelőzően
Msgr. Domenico Tardini a pápai államtitkárságról bizalmas közlést juttatott
el Grősz József kalocsai érsekhez, a püspöki kar elnökéhez, amelyben a
Szentszék nyomatékosan utalt arra, hogy az állam és az egyház közötti meg
egyezést a Szentszék a maga számára tartja fenn. Az egyezmény aláírása után
~ Szentszék egy monitumot juttatott el a püspöki karhoz, amelyet a Pápai
Allamtitkárság Msgr. Angelo Dell' Aequa aláírásával október 9-én állított ki,
de amely csak december 9-én érkezett meg a címzetthez. Ebben Msgr. Dell'
Aequa kifejezésre juttatta a Szentatya fájdalmát, és megállapította, hogy a
püspöki kar az egyezmény aláírásával túllépte jogkörét. Amit a püspökök
bizonygattak, hogy ezzel a Szentszék jogait nem akarták kisebbíteni, az
egyezmény szövegében nem található meg, és a sajtó sem tudósított erről. A
püspöki kar súlyos terhet vett magára, miközben a kormány csak nyolc is
kolát adott vissza. Az egyéb állami engedményeket már az alkotmány rög
zíti. Az egyezmény tételeit az egyház tanításával nem lehet összeegyeztetni.
A püspöki kar veszélyes engedményeket tett, amikor beleegyezett a szerze
tesrendek feloszlatásába. A Szentatya elismeri ugyan a magyar egyház nehéz
helyzetét, de egyúttal figyelmeztet minden püspököt, hogy védelmezze az egy
ház jogait, és őrizze meg hűségét az apostoli szék iránt

A következő öt nehéz esztendő során a Szentszék nem adott ki semmiféle
nyilatkozatot Magyarországról. Először 1956. június 29-én intézett XII. Piusz
pápa apostoli levelet a keleti blokk országainak főpásztoraihozés hívőihez.22

Ebben feltárta a kommunista uralom alatt élő országok egyházainak sajnála
tos helyzetét, Krisztushoz való hűségre ösztönözte a püspököket, a klérust
és a hívőket, és biztosította őket a világegyház együttérzéséről és imáiról. A
pápa szó szerint ezt írta: "Mivel Isten veletek van, tőletek, akik őt erre kéri
tek, sohasem fogja megtagadni isteni gondoskodását. Mégis, mindenkitől azt
várja, hogy a katolikus egyház parancsait engedelmesen kövesse és a hitet
mindig odaadóan védelmezze (...) Tudjuk, és ez nagy vigaszunkra szolgál,
hogy sokan közületek nemes és erős lélekkel készek arra, hogy inkább min
dent elszenvedjenek, még szabadságuk és életük elvesztését is, mintsem
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hogy a katolikus hit integritását veszélyeztessék. Noha a legnagyobb nehéz
ségeknek vagytok kitéve, az apostoli buzgóságtól hajtva siessetek minden
vallási kötelezettségeteknek hűségesen eleget tenni és mindenekelőtt a hitet
sértetlenül megőrizni".23

Az 1956-0s forradalom kitörése után, október 28-án XII. Piusz a Luctuosissimi
eventus endklikában24 a világegyházhoz fordult, és arra kérte azt, hogy imád
kozzon Magyarországért. Október 31-én hosszabb táviratban üdvözölte a kisza
badított bíboros prímást.25 November l-én a pá~a ismét endklikával fordult a
világegyházhoz. Laetemur admodum körlevelében örömének adott hangot, hogy
Magyarországon és Lengyelországban az egyház számára új remények ébred
tek. A magyar szabadságharc leverése után, november 5-én XII. Piusz a Datis
nuperrime enciklikában27 tájékoztatta a világegyházat. A szomorú eseményekről
ezt írta: "Hungaricae gentis cruor clamat ad Deum - Magyarország szenvedése
az egekbe kiált". A magyarok küzdelmérőlés szenvedéseiről a pápa november
1O-i rádíóüzenetében'" is megemlékezett, akárcsak karácsonyi beszédében/"
amelyet szintén a rádión keresztül sugároztak a világba.

A Szentszék nem tartotta elégségesnek a megnyilatkozásokat. A Zsinati
Kongregáció 1957. január 21-én a pápa külön megbízására név szerint ex
kommunikálta a kommunista rendszerrel együttműködő papi békemozga
lom egyik vezetőjét, és az exkommunikáció terhével sújtott minden papot,
aki a jogszerű egyházi hatóságoknak ellenszegül." Ezenkívül a püspökségek
által rendreutasított papokat, tehát a békepapokat magasabb egyházi hivata
lok betöltésére és budapesti plébániák élére egyházjogilag alkalmatlannak
nyilvánította (inhabiles). A Zsinati Kongregáció 1957. július Ié-án a pápa nevé
ben minden magyar lelkészt felszólított arra, hogy egy hónapon belül vonuljon
ki a politikai életből, ellenkező esetben "excommunicatio ipso facto speciali mo
do Apostolieae Sedis reservata" fenyegeti." Az érintettek azonban nem enge
delmeskedtek, már csak azért sem, mert az államapparátus gondoskodott arról,
hogy ne jusson el hozzájuk semmiféle hivatalos tájékoztatás. Ezek után, 1958.
február 15-én a Zsinati Kongregáció a békemozgalom három szóvivőjét parla
menti tevékenységéért név szerint exkommunikálta, és úgy nyilatkozott, hogy
a kiközösítést akkor oldják fel, amikor az illetők politikai tevékenyséwkről tény
legesen lemondanak, és őszinte megbánásukat kifejezésre juttatják.
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