
MINDSZENTY JÓZSEF
VAGY HAMVAS ENDRE?
A vatikáni diplomácia, a budapesti rezsim
és a Püspöki Kar: kiútkeresés 1963 tavaszán

König bíboros első látogatása és Mindszenty
felkészülése a látogatásra
König bíboros első alkalommal 1963. április 18-án
látogatta meg Mindszenty József bíboros herceg
prímást, eszte rgomi érseket Budapesten. az ame
rikai követségen. Ezt utána számos más látogatás
követte, egészen 1971. szeptember 28-ig, amikor
Mindszenty elhagyta az amerikai követséget.
. König bíboros elköve tett egy hibát: nem láto

gatta meg Hamvas Endre csanádi megyéspüspö
köt, aki Grősz József 1961 októberében bekövet
keze tt halála után a Magyar Katolikus Püspöki
Kar elnöke lett, ped ig az ő meghívására érkeze tt
Magyarországra. Vízu mkéreimében úti célját
Hamvas püspök meglátogatásában jelölte meg,
de eltitkolta igazi út icélját: Mindszent y bíboros
meglá toga tását.

Ezt a magyar kormán ytényezők ismételten
nehezményez ték. Néhány héttel később, a május
7-9 . közö tt folytatott hivatalos tárgyalásaik fo
lyamán a magyar kormán yképviselők - Prarit
ner József, az AEH elnö ke, Miklós Imre, az AEH
helyettes elnöke és Puja Frigyes külügyminisz
ter-helyettes - tiltakozásuk at fejezték ki Mons.
Agos tino Casarolinak, aki a Vatik ánban ez idő

szerint a Rendkív üli Egyház i Ugyek Kongregá
ciójának (ma az Allamtitká rság másod ik szekci
ója) helyettes titkára volt (négy évve l később lett
érsek és lett helyettesből titkár).

König bíboros nem tehette meg, hogy közli a
magyar vízumigénylésnél valódi úticélját. Előző
évben vízumkérelme ügyében nézeteltérés volt,
eme látogatását megelőzően több mint egy hóna
pig, már március 8-tól kezd ve foglalkozik vele a
(nyugati) sajtó; legalább is ekkor olvas ta először

a hírt Mindszenty, volt ideje arra, hogy fölkészül
jön fogadásá ra. König bíboros titokban akarta tar
tani utazását - ezért otthon nem jelent ette be
útic élját. még Rossi bécsi apos toli nunciust sem
értes ítette, csak aznap este későn, amikor a hír
ügynökségek már világgá repítették a nagy hírt.
Az osztrák nagykövet kocsiján érkezett, a határ
tól kísérték a magyar belügyi szervek, megjelent
Budapesten a Szabad ság téren, ahol - miután
nem volt hajland ó megnevezni magát - az ame
rikai köve tség port ása nem akarta beengedni.
Majd egy arra járó tisztviselő fölismerte a civil
ben érkező vendéget, akinek érkezését már vár
ták, és bemehetett Mindszentyhez.
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Mindszenty bíboros, amikor König tervezett
látogatásáról szó ló hírt olvasta , első gondolata
az volt, hogy - nagykövet nem lévén - Owen
T. Jones ideiglenes ügyvivőnek Washingtonba
küldött kommentárja szeri nt biztosítsa pozíció
ját, s erő tud atában tudjon tárgyalni és érvényt
tudj on sze rezni feltételeinek. Levelet írt Dean
Rusk amerikai külügyminiszternek - ez már
sokadik tucat levele volt az elmúlt hat és fél év
folyamán -, amelyben megkérd ezte, továbbra
is nyit va áll-e még szá má ra a mened ék. Az
igenlő válasz március IS-én táviratilag érkeze tt
az amerikai külügyi szolgálat zárt rendszerén.
- Ezt április l-jén Kenn edy elnöknek írt levelé
ben köszöni meg.

Ezt követően, március 28-án hosszú levélben
fordult Cicognani bíboros államtitkárhoz. amely
ben - mint utólag, Mons. Casaroli első nála tett
látogatása után értelmezi - feltételeit írja meg.
A levelezés elég bonyolult volt: miután nyitott
borít ékban átad ta a budapesti amerikai ügyvi
vőnek, az táviratilag továbbította Washingtonba,
s ott döntötték el, hogy elküldhető-e a címzett
nek. Miután ezt eldö n t ött ék. fut árszolgálattal
megküldték a washingtoni ap ostoli delegátus
nak, ' aki - Egidio Vagnozzi érsek - diplomá
ciai postán továbbította a Vatikánba . Mint utólag
megállapítható, Agostino Casaroli, aki hivatalos
útra érkezik Bécsbe, május 7-én reggel Buda
pestre indulásáig még nem kapta meg ezt a már
cius 28-i levelet, amelyet felkészítése céljábó l
Rómából utána küldtek.

Mindszenty, nem várva meg a választ, április
8-án újabb hosszabb levelet írt a bíboros államtit
kárnak, amit utólag szintén feltételként értelmez.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökéne k
vatikáni tárgyalásai
Ezekkel az eseményekkel párhuzamo san, azok
ról semmit sem tud va, Ham vas Endre levélben
fordul Cicogn ani bíboros államtitkárhoz. Idő

pontot kér Rómában, ismertetni akarja az új hely
zetet: a budapesti kormány hajlandó tárgyalni.
A válasz azonnal érkezett: szívesen, de nem kell
emiatt lejönni Rómába, mivel a kijelölt tárgyalá
partner éppen Bécsben van. Mons. Casaroli hi
vatali szintjének megfelelő feladatot látott el: a
Vatikán részéről ellátta kézjegyével a nemzetközi
konzuli egyez ményt, amelyet a világ összes álla
mának képviselői Bécsben írtak al á.?

A vatik áni tárgyalásokra április 29-én kerül
sor a bécsi apostoli nun ciatúra épületében. Ham
vas püspök Brezanóczy apostoli kormányzóval



e,.gyütt érkezik. Látogatását engedélyezte az
AEH, utólag jelentést is kellett írniuk róla.

Casaroli élénken emlékezik ennek egy mon
datára, amelyet utólag többször is összefoglal.
előbb egy rövidebb referátumában. majd emlék
irataiban. Ebben olvassuk: "Helyzetünk napról
napra elviselhetetlenebb, az állami szervek rend
szeres nyomása megfojtja a katolikus életet...,
fennáll az a veszély, hogy néhány éven belül meg
fogyatkozik az egyház hierarchikus szerkezete,
az Apostoli Szentszék által kinevezett főpász

torok fokozatos elhalálozása vagy eltávolítása
miatt... tehetetlenek vagyunk és elveszítettük re
ményünket, csak az Apostoli Szentszék segíthet:
ne hagyjon el minket, amikor úgy tűnik, van egy
reménysugár és a kormány kész a tárgyalésra."?

Ez a mondat, érthető okokból, nem kerül be
az ÁEH-nak leadott hivatalos jelentésbe. Ham
vas és Brezanóczy magánakciója volt, hogy egy
általán megfogalmazták. Hogy védje magát,
Hamvas Königet panaszolta be, alkalmat adván
a magyar kormányszerveknek, hogy Róma felé
tiltakozzanak.

Vallásszabadság Magyarországon 1963-ban.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökének
ennyi volt a mozgástere! (?)

Hamvas számára a kérdés azért is fájó lehe
tett, mert ő tett javaslatot König személyére,
amikor 1962. november ll-én, a zsinati első ülés
szak alatt Antonio Samore érsek, Casaroli hiva
tali elöljárója fogadta, ő számolt be arról, hogy
korábban már meghívta Königet Budapestre, de
ő nem kapta meg a vízumot (ami miatt utólag a
magyar kormány sajnálkozott).'

Mons. Casaroli első látogatása és Mindszenty
bíboros
Mons. Casaroli huszáros gyorsasággal hajtja vég
re azt a távirati utasítást, amelyet Rómából kűld
neki Bécsbe Cicognani bíboros államtitkár: föl kell
venni a kapcsolatot "ad referendum" a budapesti
kormánnyal, meg kell látogatni Mindszenty bí
borost, majd Csehországban Beran érseket. Apri
lis 27-én elmondja a bécsi magyar nagykövetnek.
hogy König látogatása nem tekinthetőhivatalos
nak, de az övé igen; VÍZumigénylésekor nem je
löli meg úticélnak Mindszenty meglátogatását,
mivel még nincs birtokában az amerikaiak enge
délye. A budapesti amerikai követség csak május
6-án értesül táviratilag szándékáról, ugyanis
aznap délben a washingtoni apostoli delegátus
megkereste a State Departmentet - az amerikai
külügyminisztériumot -, és hivatalosan is kér
vényezte Casaroli Mindszentynél teendő látoga
tásának engedélyezését. Prantner József AEH
elnök beleegyezését Mindszenty látogatására
csak budapesti tárgyalásainak első napján -
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tehát egy nappal korábban - nyeri el a vatikáni
diplomata, mert csak ekkor meri neki felhozni ké
relmét. Casaroli -,- miután a magyar kormány
képviselök nem javasolták, hogy egyházi helyen
szálljon meg, és nem is nagyon állt más lehetőség

rendelkezésre, mint a Központi Szeminárium,
ahol, tudvalevő, hamar elterjedhet az ilyen ritka
és különleges magas vendég ottlétének híre - a
felajánlott szállodai vagy kormányszállói lehető
ség közül az utóbbit választotta: a Vérhalom téren
a külügyminisztérium vi1lájában nyert elhelye
zést; megfigyelését, lehallgatását, mozgását előre
megszervezték.

Silvestrini bíboros Casaroli emlékirataihoz írt
előszavában részletezi az új Ábrahám kivonulá
sát az ismeretlen jövő felé: "Igy vette kezdetét a
magányos kaland. (.oo) Casaroli ott állt polgári vi
seletben, öltönyben, nyakkendővel,»magányos
alak, az akkor még számomra ismeretlen Kelet
tel szemben«, A budapesti éjszakában ismét
megtapasztalta a magányt, amikor elhagyta az
amerikai követség épületét, ahol felkereste az ott
menedéket talált Mindszenty bíborost: »Mind
inkább beesteledett, és egyre jobban aggódtam,
hogy hogyan fogok visszatalálni szállásomra
egy ismeretlen városban, amelynek nyelve telje
sen idegen volt számomra. (...) Avisszautat
szinte teljesen találomra tettem meg, de valami
lyen jó angyal révbe juttatta bizonytalan lépése
imet: egy térhez értem, amelynek a nevére sze
rencsére már emlékeztem. Az éjszaka leple alatt
így lopóztam vissza észrevétlenül szállásomra.«
Este, ismeretlen város, az éjszakában épp csak
kivehető szállás felé botorkáló bizonytalan lép
tek - olyan ez, mint egy bibliai kép arról, aki já
ratlan ösvényen indul el, csak azért, hogy Isten
titokzatos hívására válaszoljon. A magány volt
a társa e rögös, kiszámíthatatlan úton több mint
huszonöt éven át."s Péter János kormányjelenté
sében viszont azt olvassuk: "Casaroli úgy jött át
az osztrák határon, hogy meg sem kellett állnia,
a visszautazást ugyanígy oldották meg.:"

Jones amerikai ügyvivő jelentéseibó1 pedig
azt tudhatjuk meg, hogy Casarolit -legalábbis
ezekben a napokban - a feltűnést kerűlendő, az
ő rezidenciájáig (Budapest, Zugligeti út 93. sz.)?
a magyar belügy szállította kocsin, ott kocsit vál
tott és az amerikaiakkal együtt ment be a követ
ségre. Ugyanígy a visszafelé vezető úton.

Lehet, hogy túl szép ez az utólag kialakított
kép Casaroliról és túl prózai a valóság. Az ellent
mondásnak talán az a feloldása, hogy az akkor 49
éves vatikáni diplomata, aki előbb az Allamtit
kárság levéltárában tevékenykedett, majd ugyan
ott a latin-amerikai kérdések előadója volt, úgy
pottyant bele az Ostpolitikba, mint Pilátus a
Crédóba, számára teljesen ismeretlen területen



kellett hivatalos tájékozódó lépéseket tennie.
Nem voltak alapismeretei, s mint emlékirataiban
írja, a rendelkezésre álló néhány napot a bécsi
nunciatúra magyar és cseh ügyekkel foglalkozó
levéltári anyagának tanulmányozásával töltötte.

Mindszenty gyanakodva fogadta a hírt, nem
volt már sok ideje a felkészülésre, előbb vona
kodott, majd végül is - mint Jones ügyvivőnek
elmondta - hajlandó volt fogadni a vatikáni
prelátust. Találkozójuk délután 16 órától este
21,45 óráig tartott. Atbeszélgették a magyar egy
ház ügyeit és saját személyes sorsát, valamint a
nemzet sorsának alakulását. Mindszenty - sok
kal egyértelműbben, mint Könignek - kifejtette:
nem hagyhatja el az amerikai követséget, mert a
pásztornak a nyáj mellett van a helye, egyébként
is Magyarországon a prímás közjogi méltóságnak
számít, és ő illegitimnek tartja az idegen hatalom
budapesti helytartóinak uralmát. 6 a jogfolyto
nosság egyetlen letéteményese, és ha cserben
hagyja nemzetét, az végleg összeomlik és elve
szíti reményét.

Mindszenty ekkor már hat és fél évet töltött
az amerikai követségen, azt megelőzőenhét és
fél évig volt rabságban. A követségen számos
magyar és külföldi újságot olvashatott, de 
mint amerikai vendéglátói megjegyzik - csak
azokat a híreket szerette tanulmányozni bennük,
amelyek igazolták felfogását, ám azokat nem,
amelyek cáfolták.

Mindszenty nem érti, miért van civilben Casa
roli, amikor ő fekete reverendában fogadja a vati
káni képviselőt. Mindszenty nem érti, miért nem
egyházi helyen szállt meg Casaroli, mikor abból
van sok Budapesten. Mindszenty nem érti, hogy
este 21,45-kor miért akar elszaladni a vatikáni
vendég, az ő szerény vacsorája helyett miért a ma
gyar kommunisták bőséges lakomáját választja,"
Kettejük között nem túl nagy a harmónia.

Mons. Casaroli, akinek - a feltűnést kerülen
dő - a külügy ad kocsit és sofőrt az amerikai
ügyvivőmagánlakásáig, onnan pedig amerikai
rendszámú kocsin viszik be az amerikai követ
ségre, tárgyalásai befejeztével lakásán hívja fel
az éppen ebédelő amerikai ügyvivőt,majd el
nyerve beleegyezését azonnal jön is, hogy még
egyszer hosszabban és nyugodtabb kőrülmé

nyek között megbeszéljék az eseményeket. Ezt
követően a külügy kocsiján indulnak Sopron
felé, érkezése éjféltájban van időzítveaz osztrák
kormányszervekkel, hogy elkerülje az újságírók
kíváncsiságát. Látogatását sikerült titokban tar
tani, nem szivárgott ki róla hír a sajtóba, mint a
König-látogatásról.

Május 16-án magánkihallgatáson fogadja őt a
súlyos beteg XXIII.János pápa. Ez volt utolsó ta
lálkozásuk, a pápa június 3-án meghalt," Ekkor
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elhangzott szavait idézi tíz évvel későbbCasaro
li, amikor Csehszlovákiában sikerül elérnie új
püspökök kinevezését. Mivel 1967-től már érsek,
ő végzi 1973. március 3-án, szombaton Nyitrán a
püspökszentelést. Ez alkalomból a székesegy
házban elhangzott homílián említi fel a pápa
"szeretetteli és derűs bizakodását", ahogy ke
véssel halála előtt hallgatta "az itteni híreket,
amelyekró1 beszámolhattam neki", egy "nyugal
mas utazásról", amely számára is kulcsfontos
ságú volt annak megértéséhez, hogy "a történe
lem gyors fordulata új fejezetet nyitott meg az
Egyház és az Allam közötti párbeszédben" .10

Casaroli profilváltása 1963 őszén következett
be, miután a trónra lépő VI. Pál pápa a bíborosok
elé tárta a vatikáni keleti politika tervezetét, és
azok elfogadták. XXIII. János pápa megindított
műve ezen a téren is - csakúgy, mint a II. Vati
káni zsinat összehívása terén - folytatóra talált.
A dialógus egyik formája a kommunista államok
kal való tárgyalás politikája lett. Ez meghozta gyü
mölcsét. A Vatikán képviseletében Casaroli érsek
Mindszenty 1975.május 6-án bekövetkezett halála
után három hónappal, augusztus l-jén írta alá
Helsinkiben az Európai Biztonsági és Együttmű
ködési Ertekezlet záróokmányát. A Vatikán utol
jára a bécsi kongresszuson volt jelen nemzetközi
szerződésaláírójaként. Nem volt jelen a versailles
trianoni békeszerződésekaláírásakor, nem volt
jelen a II. világháborút lezáró párizsi békeszerző
dések aláírásakor. Nem fogadta el a jaltai világ
rendszert, ma sem tagja az ENSZ-nek, Helsinki
vel azonban visszatért a nemzetközi porondra,
tekintélye és elismertsége növekedett. S tegyük
hozzá, hogy a helsinki nyilatkozat nélkül talán a
kelet-európai történelem is másként alakult volna.
A helsinki nyilatkozatra hivatkozott a lengyelor
szági Szolidaritás szakszervezet, a prágai Charta
77, a bontakozó magyarországi ellenzék. A vati
káni Ostpolitiknak ilyen dimenziója is van. Ezt
Alberto Melloni, számos nyugati állam külügy
minisztériurni iratainak kutatója a következő sza
vakkal foglalta össze: az ötven évvel ezelőttkihir
detett II. Vatikáni zsinat előkészítő szakaszának
vége felé "a diplomáciai testületek megértették,
hogy a katolicizmus nem csupán a politikai
szimplicizmusok történelmi depozituma...a reak
ciós és konzervatív eszmekör letéteményese,
hanem, és legfól.<éppen az információk, a tapasz
talatok, kultúrák valóban világméretű tárháza.
Roncalli zsinata presztízst ad - mégpedig inkább
az Egyháznak, mint a pápának...»n

Meglehet, hogy zsinat és az Ostpolitik között
nagy a különbség. A kettő mégis azonos töböl
ered. A vatikáni Ostpolitikot - olasz feldolgo
zásaink nyomán - a Roncalli-féle dialóguskész
ség egyik megnyilvánulásának is lehet tartani.



Nem az Ő készsége okozta, hogya dialógus
kompromisszumok megkötésével járt. A komp
romisszumok, lehet, kompromittálnak, de aki a
malomba jár, lisztes lesz. Történelemfelfogásunk
lehet fekete-fehér, de meglehet, a vizsgált kor
más szemüvegen is nézhető. Melyik szemüveg
lát élesebben? - Lehet, hogy a teremtett világ
ambivalenciája e téren is megnyilvánul?

Mindszenty és Hamvas "presztízsharca"
Ki képviseli a magyarországi katolikus egyházat?
A 14 éve szabadságát veszített prímás, aki a legi
tim püspökkari elnök, de hivatalát nem gyako
rolhatja, vagy Hamvas Endre csanádi megyés
püspök, aki ebben a helyzetben látja el az elnöki
funkciókat? Kimondva-kimondatlanul ez is ott
feszül kettejük között. Mindszenty több táviratot
küld a Vatikánba; az elsőt május 29-én, amely
gyorsan, de mégis későn, a János pápa halála utá
ni napon, június 4-én érkezik meg. Tájékoztatást
kér: miről tárgyalt Casaroli Budapesten?A június
3-június 21. közötti széküresedés idején jönnek
mennek a táviratok. Tisserant bíboros dékán táv
iratilag meghívja a konklávéra, Mindszenty azon
ban elutasítólag válaszol. Hivatalos lépéseket
nem tesznek - erre az 1958-as széküresedéskor
került sor, de akkor a budapesti rezsim éles han
gon elutasította az amerikaiak kérését. Ugyanak
kor Mindszenty ismételten táviratokkal ostro
molja a magyarországi tárgyalások felől a bíboros
államtitkárt - akinek feladata ilyenkor csak a
legszükségesebb ügyek folytatása, egyben a kon
klávé előkészítése-, hogy megtudja. miről foly
tak a tárgyalások Budapesten. Ezekben a napok
ban ír elóbb egy hosszú, majd néhány nappal
késöbb egy rövid levelet a megválasztandó pá
pának, beszámolva a magyarországi helyzetról és
az amerikai menedék általa egyoldalúan újraér
telmezett feltételeiröl.P jóindulatért esedezik Ma
gyarország iránt. Az 1963. július 18-án kelt udva
rias hangvételű, de határozottan helyreutasító
vatikáni yálasztávirat 1963. július 23-án jutott el
hozzá: "ÖeIriinenciája Amleto Cardinal Cicogna
ni, Őszentsége Bíboros Allamtitkára biztosítani
óhajtja Mindszenty Bíboros Őeminencíáját, hogy
június IS., 17., 19. és 21-re datált üzenetei eljutot
tak a Szentatyához. Mint korábban jeleztük. Mon
signor Casaroli korábbi budapesti tárgyalásai
csupán »ad referendum" (tájékozódásra) szolgál
tak, az Apostoli Szentszék elkötelezettsége nél
kül, abból a célból, hogy megismerje a magyaror
szági helyzetet és a kormány szándékait. Azóta
semmi sem történt ez idáig, és ezért az Apostoli
Szentszék nincs abban a helyzetben, hogy infor
mációval tudna szolgálni az Oeminenciája június
19-én küldött üzenetében felhozott különleges té
mákkal kapcsolatban. Őszentsége gondolatban
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mindig közel van Öeminenciájához és különleges
áldását küldi, egyben kéri, hogy tartsa meg nyu-
galmát és bízzék Istenben."B ,

Amikor Hamvas bepanaszolta őt az AEH-ban,
az a kérdés is megbújhatott indulatai mögött: ki
az, aki az egyházat képviseli, ki az, aki az egyház
nevében tárgyal? A nem tárgyalóképes, vagy a
tárgyalóképes fél? Barberini a ténylegesség elvét
a nemzetközi jog egyik alapkövetelményeként
említi. Mindszenty illegitimnek tartja a rezsimet,
vele mint prímás nem tárgyal. De Kádár tényle
gesen már hat és fél éve tartja pozícióját." Ha az
egyházról van szó, akkor tárgyalni kell, akár il
legitim rendszerrel is! Pasztorális szempontok
diktálják így.

Mindszenty is tárgyalna. Napi jegyzeteiben
szinte kétségbeesve írja: ő nem azt mondta Kö
nignek, amit az róla terjeszt. Őszerinte igenis
kell tárgyalni az egyház ügyében, de nem bíbo
rosi szinten, hanem az olyan beosztottak szint
jén, mint Casaroli személye. Körülírja a várt sze
mélyt, késöbb mégis kétkedve fogadja. S elterjed
róla akkor is, ma is, hogy ő az, aki a végsőkig ki
tartó ellenállás szimbóluma.

Mindszenty bizonyára úgy gondolta - így
próbáljuk értelmezni sok-sok forrásunkat -,
hogy mint közjogi méltóság nem adhatja fel a
harcot, esztergomi érsekként azonban tárgyalnia
kell. Igen ám, de nem volt tárgyalóképes. Ham
vas volt csak tárgyalóképes, még akkor is, ha a
tárgyalás feltételei egyoldalúak voltak. Neki
mégis volt szabad mozgástere, és így (utólag ki
emelt) kulcsmondatával és bécsi-vatikáni tár
gyalásaival részben ő idézte elő azt, hogy Mons.
Casaroli lett az Ostpolítik kulcsembere. (Ezt az
értelmezést az is alátámasztja, hogy Hamvas Ca
saroli felé nem tett szemrehányást.")

S míg Mindszenty nem ment ki a konklávéra,
Hamvas és Brezanóczy részt vettek a megvá
lasztott új pápa, VI. Pál megkoronázásán. (Min
dig Brezanóczy a másik. Hogy rniért, ez külön
tanulmány tárgya lenne. Ujabban megtudtuk,
hogy ő - Hamvas bécsi akciójához hasonlítható
módon - már korábban, 1962. november 28-án
őszintén beszámolt Rómában a magyarországi
helyzetrőlMons. Zabkarnak, akivel Innsbruck
ban együtt járt egyetemre. Ezzel alapozhatta
meg hitelét Rómában.)"

Összegzés helyett
Lehet, hogy Agostino Casaroli nem volt az a ki
magasló diplomata, aminek gondolni szeret
nénk őt: elég, ha elolvassuk a tárgyalásai első

napjáról szóló jegyzőkönyvet."Egy vérbeli dip
lomata nem árulja el tárgyalópartnerének, hogy
meddig mehet el, hanem tárgyal és megpróbál
minél többet kicsikarni az adott helyzetből.Egy
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vérbeli diplomata nem adja ki informátorát, aki
nek utána a pártállami keretek között kellene to
vábbra is helytállni, hiszen ő elmegy, de az in
formátor itt marad és ellehetetlenül." Ezt mi
otthon bizony úgy éltük és szenvedtük meg,
hogy a kommunista pártállami realitásokat nem
értik Nyugaton. Nem lehet azonban számon
kérni ezt még egy olyan olasz monsignorétól
sem, akinek ifjúkori élményeit az olasz fasizmus
határozta meg. A pártállami kereteket mi tapasz
taltuk meg, az a két nemzedék, aki azt elszen
vedte. Máig hordozzuk a stigmákat.

A hívő ember számára azonban megfonto
landó, hogy az itt felsorolt személyek, hivatali
felettesei által- nevezetesen Boldog XXIII. János
pápa, Amleto Giovanni Cicognani bíboros állam
titkár, Antonio Samore érsek, Hamvas püspök és
mások által - Agostino Casarolit prelátust he
lyezte a Gondviselés oda és akkor, amikor szük
ség volt szolgálatára.

Histora est magistra vitae. Ha tényleg igaz
mindaz, amit itt leírtunk, akkor lehet, hogy az
eddig megszekott gondolatmenet felülvizsgá
latra szorul. Igy felsejlik az a szempont is, hogy
Mindszenty és Hamvas között nem lehetett em
patikus a viszony, ha nem tudtak egymással
kommunikálni. Más szavakkal: úgy tűnik,mind
Hamvasnak, mind Brezanóczynak volt egy
olyan intim területe, amely az elmúlt évtizedek
ben ismeretlen volt szűkebb-tágabbkörnyeze
tük számára, de amellyel megalapozták hiteles
ségüket a Vatikán felé. A pártállam prepotenciája
nem volt teljhatalmú, a szabadság kisebb-na
gyobb körei megsemmisíthetetlenek voltak. 
A követségen pedig lehet bár sok - bel- és kül
földi - újságot olvasni, lehet rádiót hallgatni, de
ami igazán fontos, arról nem lehet tudomást sze
rezni. Ehhez személyes kapcsolattartásra van
szükség. - Ez a helyzet a hosszan elnyúló kö
vetségi tartózkodás egyik következménye.

De legyen mindez munkahipotézis, az újon
nan előkerült források még további tüzetesebb
tanulmányozásra szorulnak.

Ceterum censeo: Megnyilvánulásai alapján ta
nulrnányozzuk tehát az Apostoli Szentszék szem
pontjait, mert Mindszenty bíborost is, a magyar
egyháztörténet e kritikus kérdéseit is így fogjuk
helyes fényben látni.

'Csak 1984-ben létesít diplomáciai viszonyt az Egye
sült Államok a Vatikánnal, addig nincs még apostoli
nuncius, a Vatikánnál is csak az elnök személyes kép
viselője van akkreditálva.

2Ennek a bekezdésnek levéltári forrásai egyelőre

lappanganak. Mivel Giovanni Barberini 2007-ben kia
dott könyvében így foglalja össze (L'Ostpolitik della
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Santa Sede. Un dialogo lungo e faticoso. Santa Sede e
politica nel novecento 6, Bologna, 2007,181 sk.), és ő

az, aki 2008-ban kiadta Agostino Casaroli magánle
véltárának egy vaskos válogatását, az ő tekintélyére
kell hagyatkoznunk addig, amíg a dokumentumok elő

nem kerülnek. (Uő. szerk.: La Politica del dialogo. Le
carte Casaroli sull' Ostpolitikvaticana. Santa Sede e poli
tica nel novecento 7, Bologna, 2008.)

3Barberini elóbb idézi, majd utóbb kiadja a teljes do
kumentumot. Lásd Barberini: L'Ostpolitik della Santa Se
de,182.3. jegyzet; Barberini: LaPolitica deldialogo. 52 sk.

'Legalábbis így tudta Hamvas, lásd Barberini: La
Politica deldialogo. 23-24. A helyzet azonban bonyolul
tabb: "Az ÁEH és az MSZMP KBAgitációs és Propa
ganda Osztálya javaslata alapján a Politikai Bizottság
engedélyezte König beutazását az országba, de akkor
ez nem történt meg." Lásd Szabó Csaba: A Szentszékés
a MagyarNépköztársaság kapcsolatai a hatvanas években.
Budapest, 2005, 44.

5Agostino Casaroli: A türelem vértanúsága. A Szent
szék és a kommunista államok (1953-1989). Budapest,
2001, 7. Lásd még: 87., 93 sk., 97 sk.

6Péter János külügyminiszter tájékoztatója a Ma
gyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány tagjai ré
szére az Agostino Casarolival folytatott tárgyalásokról
1963. május 16.; in: Szabó Csaba: i. m. 29. sz. doku
mentum, 120-122. Itt: 120.

7Casaroli adja meg a lakáscimet egy évvel későbbi,
1964. április 18-i látogatásáról készített jelentésében.
Ekkor ugyanaz volt a menetrend, Casaroli leírása sze
rint is. Lásd Barberini: La Politica deldialogo, 129-145.

SCasaroli emlékiratainak ezt a részét bőségesen idé
zi a nyugati, elsősorbanolasz történeti irodalom: Ca
saroli: i. m. 94. Itt azonban némi fejcsóválásra van
okunk: az amerikaiak által rögzített időpont (21,45)
már késői lett volna a vacsorához. Lehet, hogy Casa
roli tömörített, és talán egy későbbi látogatásnál hang
zott el efféle kritika?

"Érdekes módon ezt Budapest már április folyamán
eldöntött tényként kezelte. Akármilyen furcsán hang
zik is, Kádár János így fogalmaz: "Tegnap kaptunk va
lamílyen tájékoztatást, amiből látom, hogy a Vatikán
úgy intézkedik, hogy a pápa júniusban meg fog
halni." Az MSZMP Politikai Bizottságának ülésén rög
zített szó szerinti jegyzőkönyva Vatikán és a magyar
állam kapcsolatairól, 1963. április 2. In: Szabó Csaba: i.
m. 84-87. Itt: 86.

1°L'Osservatore Romano francia nyelvű, heti kia
dása: 1973. március 23., 2. lap. Ezenkívül többször, így
emlékirataiban is megemlékezik a mondottakról, lásd
Casaroli: i. m. 106 sk.

IIAlberto Melloni: La politica internazionale della Santa
Sede neglianni Sessanta. In: uő. (szerk.): Il filo sottile.
L'Ostpolitik Vaticana di AgostinoCasaroli. Santa Sede e
politica nel novecento 4, Bologna, 2006, 3-49. Itt: 11.
Ennek a mondatának alapja korábbi jól dokumentált
monográfiája: Uő.: L'altra Roma. Politica eS. Sede durante



il Conciiio Vatica/w 11 0 959-1 965). (Testi e ricerche di
scienze religiose, Nuova serie 26.) Bologna, 2000.

12Az am erikai diplomaták ezt több ízben kifogásol
ták . Meaed ék ér ől vallott új felfogása e hetekb en for
málódik és válik sz il árd meggyőződésévé . Mindez
aligha nem Mindszenty önértelmezéséből eredezte t
hető, amit közjogi szerepéről vallott a király és király
ság nélküli országban.

13Utolsó mond ata: "His Holiness is always close to
His Eminence in his thou ghts sends him a very spe
cial blessing and asks him to be calm and to have con
fide nce in God ." A Vatikán i Államtitkárság 1963. jú
lius 18-án kelt táviratát a Rusk külü gyminiszter által
jegyze tt 31. sz . táviratban. július 20-i dátummal a State
Department továbbítja , Buda pestre július 22-én érke
zik meg. Vonatkozó részét a kézírásos bejegyzés sze
rint július 23-án adták át Mindszen ty bíborosnak. - A
washingtoni Nemzeti Levélt ár an yagából Magyaror
szágra került dokumentáció másolatát a Magyaror
szági Mindszenty Archívum őrzi (Majth ényi László
Szalézi Ház, Budapest. Jelzete: National Archi ves Re
cord s, Administration, Washin gton DC. Mind szenthy
(!) J. Bíboros. 0660. sz. felvétel).

" A külföldi, így az ola sz irodalom nem tesz k ü
lönbséget Mind szenty 1956 utáni és előtti elu tasító vé
leménye között.

15Ezt Casaroli tételesen megemlíti Cicognani bíbo
ros államtitká r szá má ra készít ett , 1963. május 18-án
kelt jelent ésében a magyarországi kormán y k épvise-
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lőivel folytatott t árgyal ásair ól, in: Barberini. La Politica
del dialogo, 57.

"Erről Casaroli készített hivatali beszámo lót felet
tesein ek. lásd Barberini: La Politicadeldialogo, 36-42.

171963. május 7. In: Sza b óCsa ba: i. m. 23. sz . doku
men tum, 101-103.

" Legányi Norbert pannonh almi főapát ese tét meg
őrizte a rend i hagyom án y.

További irodalom :
André Dupuy: La diplomatie du Saint Siege apré» le XX'
COllcile du Vaticall . Le pontiiicat de Paul VI 1963-1978.
Párizs, 1980. - Fejérd y András: KÖllig b/boros első talál
kozása Milldszellty Józseffel. In: .Isten Swlgája". Emlékkon
ferellcia Milldszellty J6zsef biboros életéról és mUllkásságá
r61. Budapest , Parlament , 2006. november 4., Lakitelek,
2007, 79-108. - Lukács László: A Vigilia beszélgetése
Frallz KÖll ig brborossal. Vigilia 57 (1992) 849-854. - Egy
!láz a vasfilggöllYmásikoldatán. Dr.Fmnz Kölligbiborossal
Litváll György és Csicská Mária beszélget. Beszélő 4
(1999/ 11) 8-13. - Somorjai Ádám : Amerikai levéltárifor
rásokMilldszelltyJ6zsef biboros prtmásroí, esztergomi érsek
ról. Publikált források, 1956-1 967. Magyar Egyh áztört é
neti Vázlatok 19 (2007/ 3-4) 175-221; Uő. : Sancta Sedes
Apostolica et Cardillalis losep/r Milldszellty. Documenia
1956-1963. - Az Apostoli Szentszék. és Milldszellty J6zsef
kapcsolattartása, ll .Tallulmállyokésszöuegközlések. METEM,
Budapest, 2009. (Dokumentumok erede ti ango l, latin és
olasz nyelven, valamint magyar fordításban.)

Teréz Anya:
Jöjj, légy a világosságom!

A 20. század legnépszerűbb szentje lelkének
legbenső titkait tárja fel lelki vezetőinek, elől

járóinak írt bizalmas leveleiben, személyes fel
jegyzéseiben .

Ezek a dokumentumok először kerülnek
nyilvánosságra bemutatva "Kalkutta Szerit
jének" csodá latos életútját, haláláig hűséges

szeretetét lsten és a szegények iránt.
A könyv méltán keltette föl a világ érd ek

lődését: Teréz Anya ism ét az újságok címol
da lára került.

A kön yvet hónapok alatt lefordították a
nagyobb világnyelvekre.

Ára: 3 200 Ft

Kapható vagy megrendelhető:

Vigilia Kiad óhi vatal
1052 Budapest , Piarista köz 1.
Tel.: 1 4864443 Fax: 1 486 4444

E-ma il: vig ilia@vjgilia.hu


