
EGY ELFELEDETT MIND5ZENTY
ZAG ON PRO MEMORIA

Mészáros István professzor úr a Távlatok 2007.
szent péterpáli számában forr ésk özl ésemhez!
fűzött megjegyzésében ezt írja: "Ez utóbbiban
egy harmadik Pro Memoriáról is szó esik
(ame ly - a sza kirod alomból tudjuk - 1971. jú
nius 25-27-én keletkezett a budapesti amerikai
k övets ég én)" .2

Mindszenty József bíboros hercegprímás ez
álta lam közölt. 1971. október 19-én, a Vatikán
ban kelt Pro Memoriájában valóban említés t
tesz egy előző, egy harmadik Pro Mernori ár ól,
am ely az 1971. június 25-27-én, Mons. Zágon
nal történt tárgyalásainak eredmény ét rögzíti.
Ez a Pro Memoria valóban fonto s, Mindszenty
később ismételten visszatér rá, így Eml ékira
fmban is.3

Két megjegyzést tenn énk ehh ez: Idáig a
szakirodalomban az 1971.. június 25-26-27-én
kelt Pro Memorián ak a szövegé t csonkán olvas
hattuk. Mind Mészáros TIbor napi jegyzetei,
mind Adrián yi Gábor forrásközlései, bár a cím
ben helyesen , 25-26-27-ét jeleznek, a lehozott
szövegben hiányzik az utol só nap, 1971. június
27-én kelt följegyzés másfél oldala," Javasoln ám
megtekinteni a budapesti Mindszenty Archí
vum 40/a iratgyűjtőjét, amelyet a Mészáros Ist
ván és mások által összeállított Mindszenty lrat
kata/6gus és Bibliográfia 266. olda lán hivatkozik.'
Remélhetően ot t föllelhető lesz a föl jegyzés hi
ányzó befejező r észe."

Másod ik megjegyzésünk az, hogy Mészáro s
TIbo r napi jegyzetei fénymásolatb an közölnek
ism ételt Zágon Pro Memoriákat, amelye k
ugyan azon év következő hónapján , júliu s folya
mán készültek, szintén a budapesti am erikai
követ ségen, július 14-én és 16-án .7 Ebben a föl
jegyzésbe n feltűnik egy újabb pro mernoria,
ame lye t Mindszenty átad Zágonnak. és
ame llyel kapcsolatosan Zágon a következőket

mondja. "Az Eminenciád pro-m emoriájában
említett kérd ések jól ism ert ek a Sze ntszé k előtt

s más ügyekkel egy ütt ism ételten tárgyalás tár
gyát kép ezték. C,.) A megoldatlan problém ákat
a Szentszék nem terjeszth eti elő feltételként
Emi ne nciád ügyének megold ásával kapcsolat
ba n. Ebből a jelen helyzetben több hátrán y sz ár
mazn ék, mint előny. Ha a teljes kérd éskomple
xu m gyors megold ását cond itioként fogjuk fel,

711

ez hatálytalanná tenné a Szentatyához írt leve
lében kifejtett készs éget, hogy jelenlegi tartóz
kod ási helyét feladja ."

Erről a két följegyzésről a szakirodalom
mintha megfeledkezett voln a. Fontossága miatt
Mészá ros TIbor nyom án újra közöljük a teljes
szö veget.

'Sornorjaí Ádám: Mindszenty bI1JOros 1971 -es me
maranduma és Pro Mem6riája. Távlatok, 76. szám
(2007/2), 226-231.

2Mészáros István: Megjegyzések emlékeztetóiil (=
pro memoria). Uo. 231- 232.

3Mindszenty József: Emlékirataim, Budapest,
1989. 4. kiad. 474-476. részletek.

4Adriányi Gábor: Miért és hogyan hagyta el
Mindszenty J6Z5ef a budapesti amerikai nagykövetsé
get? In: Mindszenty J6Z5ef emlékezete (In memoria di
József Mindszenty) , (A cura di Török [ ózsef.) (Stu
dia Theologica Budapestinensia, 13. Budapest,
1995) 73-89. itt: 81-85; Mészáros Tibor: A száműzött

bíboros szolgálatában. Mindszenty J6zsef titkárának
napi jegyzetei (1972- 1975). (S. a. r. Hetényi Varga
Károly. Abaliget, 2000, 181-184; Gabriel Adriányi:
Die Ostpolitik des Vatikans 1958-1978 gegen űber

Ungarn. Der Fall Kardinal Mindszenty. (Studien zur
Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas, 3.) Herne,
2003, 70-74: Vő: A Vatikán keleti politikája és Ma
gyarország 1939-1978. A Mindszenty-ügy. Budapest,
2004, 89-95.

5Mindszenty lratkatal6gus és Bibliográfia. (Össze
állította: A történész bizottság.) Budapest, 1995.
Kézirat, 386 lap. Előszavá t írta: Mészáros István,
ennek kelte: "Budapest, 1995. október 7-én, Mind
szenty bíboros esztergomi érseki székfoglalásának
ötvenedik évfordulóján." - Lásd még Mészáros
István összeállítását: Mindszenty-leveleskönyv. Gon
dolatok a btboros leveleibo1 1938-1975. (Budapest,
1997), amely válogatás MIB-ből 56. lapon, 274/b
szám alatt részleteket közö\.

6Előfordu lha t, hogy nem. Ez esetben van még
egy reménysugár. Hetényi Varga Károly hagyaté
kában lehet, hogy megtalálható a hiányzó följegy
zés, hiszen ő rendezte sajtó alá Mons. Mészáros TI
bor napi jegyzeteit. Neki köszönhető az itt újra
közreadott július 14. és július 16. dátummal ké
szü lt Pro Memoria közlése is.

7Mészáros Tibor: i. m. 185-187.

SOMORJAI ÁDÁM

***



Mons. Zágon József pápai meghatalmazott
Pro-Memoriája, 1971. július 14, július 16. 3 lap.

Fénymásolatban közzétette: Mészáros Tibor:
A száműzött biboroe szolgálatában. Mindszenty Jó
zsef titkárának napi jegyzetei (1972-1975). (S. a. r.
Hetényi Varga Károly.) Abaliget, 2000, 185-187.

PRO MEMORIA

Felvéve Budapesten. az amerikai nagykövetség
épületében, 1971. július 14-én, d.u. 7 órakor.

Mons. G. ZÁGON átadja, Mons. G. Cheli jelen
létében, MINDSZENTY JOZSEF bíboros, prí
más esztergomi érseknek VI. PAL PAPA
OSZENTSEGE levelét, valamint J. VILLOT bí
boros-államtitkár sorait.

Mindszenty bíboros érdeklődéssel olvasta a
leveleket s kérte MOIls. Zágont, hogy tolmácsol
ja hálás köszönetét Oszentségének és a bíboros
államtitkárnak.

Rövid beszélgetés után Mons. G. Cheli eltá
vozik s Mindszenty bíboros kifejti a következő

ket:
Amint a június 24-27-én felvett Pro-memori

ában (sic! Helyesen: június 25-27-én) már hang
súlyozta, a Szentatyával közölt elvi döntésének
gyakorlati végrehajtására megfontolási időre

van szüksége. Ennek célja, hogy jelenlegi lak
helyének feladásából a Szentszék

a) minél nagyobb engedményeket harcolhas
son ki az Egyháznak

b) a minimumra csökkenthesse ennek a hely
változtatásnak negatív kihatásait.

A biberos e célból átad egy Pro-memoridi, mely
összefoglalja azokat a legfontosabb kérdéseket,
melyeknek megoldását távozásával kapcsolat
ban elengedhetetlennek tartja, még a püspöki
kinevezésekkel szemben is. A püspök jelentősé

ge a vasfüggöny mögött nem azonos azzal a
fontossággal, mellyel a világ többi részében bír.
A pro-memoriában foglalt kérdéseknek gyors
megoldása siettetheti a Szentatyával közölt el
határozásoknak végrehajtását. "Az én távozá
som nagy valuta a rendszer részére, amit meg
felelő ellenértékkel kell érvényesíteni." A köz
vélemény csalódással látná, ha a bíboros távo
zásának ilyen szempontból való értékelését sem
a Vatikán, sem ő nem kívánná. "Eddig mindig
így cselekedtem, következetlenség volna, ha
most nem tenném."

Mindehhez járul, hogy húgának műtét utáni
betegsége akadályozza, hogy tőle elbúcsúzzék.
Meg kell várnia, amíg ez lehetővé válik.

ZÁGON: Az Eminenciád pro-memoriájában
említett kérdések jól ismertek a Szentszék előtt
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s más ügyekkel együtt ismételten tárgyalás tár
gyát képezték. Egyeseket sikerült megoldani,
másokra igéretek vannak egy közeli megoldás
ra, ismét mások az állam merev magatartása
miatt egyelőre megoldhatatlannak bizonyultak.
A Szentszék ezeket nem felejtette el s időnként

visszatér tárgyalásukra, megoldásuk sürgetésé
re. Az Egyház, sajnos, kénytelen tudomásul
venni, hogyavasfüggöny mögött nem tud el
veinek 1000/0-ban érvényt szerezni.

A megoldatlan problémákat a Szentszék
nem terjesztheti elő feltételként Eminenciád
ügyének megoldásával kapcsolatban. Ebből a
jelen helyzetben több hátrány származnék. mint
előny. Ha a teljes kérdéskomplexum gyors meg
oldását conditioként fogjuk fel, ez hatálytalanná
tenné a Szentatyához írt levelében kifejtett kész
ségét, hogy jelenlegi tartózkodási helyét feladja.

Eminenciád úgy fogalmazhatná meg Pro
rnemoriáját, hogy tényként leszögezi a megol
datlan kérdések sorát, kifejti, hogy ezek megol
dását elengedhetetlennek tartja és kéri a Szent
atyát, hogy minden eszközzel siettesse ezek
rendezését.

Kérheti továbbá azt, hogy a Szeritszék meg
felelő módon hozza a világ tudomására, hogy
Eminenciád távozása nem jelenti azt, hogy a
magyar egyház problémái rendeződtek, mert
alapvető kérdések sora még megoldásra vár.

Eminenciádnak különben is módjában lesz a
Szentszék figyeimét ezekre a problémákra fel
hívni, megoldásukat sürgetni, ehhez tanáccsal
és felvilágosítással szolgálni.

Nem érheti tehát Eminenciádat az a vád,
hogy mintegy megfeledkezve az Egyház és a
nemzet problémáiról, szó nélkül távozott. Ezek
nek megoldása azonban nem a Szentszéktől

függ, ezért nem fogadhatja el megoldásukat fel
tételként, legfeljebb igényként.

MINDSZENTY: A rendszer ígéretei neIl) ér
nek semmit. Erről tapasztalataim vannak. Igér
tek már 1964-ben engedményeket pl. a hitokta
tás körül s azóta a hitoktatás meghalt!

A közvéleménynek tudnia kell azt, hogy a
prímás távozásával kapcsolatban az összes
megoldatlan kérdések előtérben voltak és a prí
más mint mindig, azok megoldását az Egyház
érdekében elengedhetetlennek tartja. "Lénye
gesnek és elengedhetetlennek tartom, hogy ez
az egyházi helyzet napirendre kerüljön."

ZÁGON: Ami a rokonoktól való elbúcsúzást
illeti, ezt a Szentszék [áthúzott szavak] bizonyá
ra megértéssel fogadja.



MINDSZENTY: Van még egy probléma: az
emlékiratok biztonságos átszállítása Bécsbe. E
célból a követség segítségére lenne szükség.

ZÁGON: érintkezésbe lépek a nagykövettel
s holnap tájékoztatom Eminenciádat az ered
ményről.

Az átköltözés módja ez lehetne: Eminenciád
vatikáni diplomata útlevelet kap. A bécsi apos
toli nuncius úr Mons. Cheli és az én kíséretem
ben két gépkocsival Budapestre jönne, hogy
Eminenciátiat Bécsbe kísérjük. A holmik átszál
lítását akár egyszerre, akár részletekben nehéz
ség nélkül le lehet bonyolítani. Ennek módját a
követséggel együtt tanulmányozni fogjuk. Az
út állami biztosítása rendben lesz, gondoskodás
történik, hogy Eminenciádnak ne kelljen a hatá
ron várakoznia vagy a kocsiról leszállnia. Bécs
ben egy nővér mint gépírónő Eminenciád ren
delkezésére áll. Ugyancsak segítségére lesz egy
pap is, aki a szükséges titkári teendőket látná el.

Az átköltöztetés idejére vonatkozólag a
Szentszék szeretné, ha ezt augusztus utolsó
vagy szeptember első hetében lehetne lebonyo
lítani, tekintettel arra, hogy szeptember máso
dik felében kezdődik a püspöki Synodus, mely
a Szentatya idejét nagyon igénybe veszi.

Feltéve, hogy a három feltételt: a közvéle
ménynek az említett módon való tájékoztatását,
a rokonoktól való elbúcsúzást s az emlékiratok
nak a követség útján való biztonságos átszállírá
sát meg lehet oldani, bíztathatom-e a Szent
atyát, hogy Eminenciád jelzett terminust elfo
gadja?

MINDSZENTY: Úgy remélem, hogy szep
tember, legkésőbb október folyamán.

***
1971. július 16, d.e. 10 óra

ZÁGON: még tegnap este beszéltem a nagy
követtel, aki biztosított, hogy az emlékiratokat
diplomáciai kurír-postával, tehát hivatalosan le
zárt diplomata-csomagban, részletekben átszál
líttatja a bécsi amerikai követségre, ahol Eminen
ciád azokat átveheti. Ugyancsak segítségére lesz
Eminenciádnak egyéb holmija elszállításánál.

Befejezésül még közölhetem, hogy az iskolai
és iskolán kívüli hitoktatás, a kispapok katonai
szolgálata, a szerzetesi numerus clausus meg
szüntetése egyéb kérdésekkel együtt a folyó tár
gyalások napirendjén szerepelnek.

Hogy pedig a Szentatyának az átköltözés
terminusáról legalább megközelítő időpontot

jelenthessek, legyen szabad megismételnem a
tegnapi kérdést: feltéve, hogy a fent jelzett há
r.9m feltételt sikerül teljesíteni, biztosíthatom-e
Oszentségét, hogy augusztus végén vagy szep
tember elején várhatja Eminenciádnak Bécsbe
való átköltözését s hamarosan utána látogatását
Oszentségénél?

MINDSZENTY: Mint fent, azaz úgy remé
lern, hogy szeptember, legkésöbb október folya
mán.

Dr. Zágon József [s. k.l
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Gabriel Marcel: A misztérium bö1cselete 1.900,-
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1052 Budapest, Piarista köz 1. IV. em. 420.
Telefon: 317-7246; 486-4443; Fax: 486-4444
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