
RÉGI ÉS ÚJ A MINDSZENTY-
KUTATÁSBAN
Zágon József ismeretlen levele
Mindszenty Józsefhez

E sorok írója az elmúlt években eddig jobbára is-
meretlen dokumentumokat tett közzé Mind -
szen ty József bíboros hercegprímás, esztergomi
érsek életére vonatkozóan. Figyelmét elsősorban
a bíboros saját szavainak — ahogy a biblikusok
a jézusi eredeti szavakat nevezik: az „ipsissima
verba” — rekonstruálása kötötte le. Ezért nem
volt tiszte, és továbbra sem az, belemerülni a va-
tikáni keleti politika elemzésébe, legföljebb fel-
színesen, ha a forrásokba ütközve ez elkerülhe-
tetlennek mutatkozott.

Időnként szembetalálja magát, mint legutóbb
is, az ellenvetéssel: „Szakemberek már megállapí-
tották, hogy ezek lényegesen újat már nem adnak
hozzá a már eddig ismert kutatások és dokumen-
tációk alapján bemutatható teljes Mindszenty-kép-
hez.”1 Mindenképpen megtisztelő, hogy szerény
munkámat a neves egyházi közíró ilyen kiemelt
figyelemmel kíséri, ezért válaszul a megelőlege-
zett bizalomra, engedtessék meg, hogy folytassam
a tényfeltáró munkát, azzal a céllal, hogy rekonst-
ruálhassuk Mindszenty bíboros gondolatait. Hi-
szen ő holtában is szól hozzánk. Ezért most egy
mindeddig kiadatlan forrást, nevezetesen Mons.
Zágon József írását közölve próbálok közelíteni
az összetett problémához.

Mindszenty bíboros tiltakozása és a hivatalos
diplomáciai csatornán érkező Zágon-levél
Mindszenty bíboros 1967 júniusától novemberéig
— attól kezdve, hogy König bíborostól véletlenül
értesült az új amerikai nagykövet kinevezéséről
—, tiltakozásul, hogy az amerikai kormányzat is
elismeri az általa — jogosan — illegitimnek tar-
tott Kádár-rezsimet, el akarta hagyni az amerikai
nagykövetség épületét, hogy átadja magát az ott
rá éjjel-nappal várakozó magyar rendőrségnek, s
ezáltal várhatóan visszatérjen a börtönbe.2 A dip-
 lomatákat ez a szándéka foglalkoztatja e hetek-
ben, hónapokban. Ilyen körülmények között ér-
kezik meg hozzá Cicognani bíboros államtitkár
üzenete, amelynek dátuma 1967. november 10.;
mellékletként a bíboros államtitkár megküldi
Zágon József datálatlan levelét. Ennek eredetije a
budapesti amerikai nagykövetség levéltári fond -
jában nem áll rendelkezésre, csak egy angol for-
dítás, amelyet a State Department (az USA kül-
ügyminisztériuma) 1967. november 16-án küldött
levele mellékleteként továbbított Hillen brand
budapesti nagykövetnek.

Zágon ebben azt a szempontot ajánlja a bíbo-
ros figyelmébe, hogy nem politikai, hanem vallá -

si indíttatásból kellene meghoznia döntését:
„Hírügynökségek tudni vélték, hogy Eminen-
ciád az új amerikai követ megérkezését vette
volna indítóokként elhatározásához, hogy a kö-
vetséget elhagyja. Az ilyen — feltételezett — po-
litikai jellegű elhatározás nem talált kedvező fo-
gadtatásra sem egyházi, sem világi körökben.
(…) Egyházfők direkt politikai állásfoglalásai el-
lenszenvvel találkoznak még hagyományosan
katolikus körökben is. Ez annál is veszélyesebb,
mert alkalmas arra is, hogy alátámassza a kom-
munisták propagandáját, mely szerint Eminen-
ciádat politikai okokból ítélték volna el s nem
egyházias magatartásáért. Egy ilyen politikai szí-
nezetű megoldás kiforgatná Eminenciád szenve-
déseinek valódi értelmét és igen károsan befo-
lyásolná jövőbeni tevékenységének megítélését.”

Zágon ezt követően a nem politikai megoldás
keresését szorgalmazza: „Csak a módot illetően
kell olyan megoldást találni, mely méltó Eminen-
ciád múltjához és számol Eminenciád és az egy-
ház érdekeivel. A követségről és az országból való
távozásnak — ha erre sor kerül — bele kellene il-
leszkednie Eminenciád eddigi vonalvezetésébe:
nem önmagáért, nem politikai szempontból, ha -
nem az egyház érdekében szenvedett, s ha most
szabad földre lép, ezt sem egyéni, sem nem poli-
tikai, hanem vallási érdekből kíván ja tenni (pl. a
Szentatya iránti engedelmességből, hogy szolgá-
latot tegyen az egyház jövőjének kialakításához,
stb.). Alázattal meghajolva a Gondviselés tervei
előtt és elválaszthatatlan sors közösségben a ma-
gyar egyházzal vállalja éle tének legnagyobb ál-
dozatát, az országból való eljövetelt is, abban a
meggyőződésben, hogy az ateizmus megszállott-
ságát csak »imádsággal és böjttel«, lemondással és
áldozattal lehet legyőz ni. Ilyen értelmű indokolás
alkalmasnak tűnik arra is, hogy felhívja a világ fi-
gyelmét az ország és az egyház helyzetére.”

A Zágon-levélből kiemelt mondat későbbi sorsa
Ez a megfogalmazás: „vállalja életének legna-
gyobb áldozatát, az országból való eljövetelt is”,
visszatér Mindszenty bíboros három és fél évvel
később, 1971. június 28-án VI. Pál pápához írt
levelében: „magamra vállalom életem talán leg-
súlyosabb keresztjét is: kész vagyok elhagyni ha-
zámat is, hogy száműzetésben folytassam ve-
zek lésemet Egyházamért és népemért.”3 Ezt a
levelet eredetileg szintén Mons. Zágon József fo-
galmazta.4 A levélnek ez a fordulata visszatér az
emlékiratokban, továbbá a L’Osservatore Roma -
no 1971. szeptember 29-i számában közölt vati-
káni állásfoglalásban is.5 Ezért ez a mondat, ha-
sonlóan a levél egészéhez, kiemelkedően fontos
lehet Mindszenty bíboros gondolkodásmódjá-
nak rekonstruálásakor.
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Politikai és vallási indíttatás
Az idézett Zágon-levél a Vatikáni Államtitkárság-
tól a bíboros államtitkár kísérő üzenetével érke-
zett — megjárta tehát a hivatali utat. Úgy véljük,
hogy fontos kérdés dől itt el, mégpedig az, hogy ki
cselekszik politikai és ki cselekszik vallási indítta-
tásból. Véleményünk szerint Mind szenty bíboros
magatartásának motívuma politikai, a Vatikánból
diplomáciai csatornákon, politikusok közvetíté-
sével érkezett megoldás viszont vallási indítékú.
A Zágon-levél ennek a kérdésnek a vizsgálatá-
ban döntő lehet; mellette csak részletkérdésnek
tűnik, hogy Mindszenty, amikor az amerikai
nagykövetség elhagyásáról döntött, ismét csak
Zágon gondolatát, sőt, újabb levéltervezetét
használta fel és küldte meg VI. Pál pápának. Ké-
sőbb a Vatikáni Államtitkárságon szintén ezt az
általunk kiemelt mondatot tartották méltónak
arra, hogy a hivatalos tájékoztatás szövegének
részeként megjelenjék a félhivatalos vatikáni
napilapban.

A Mindszenty-kutatás filológiai aprómunkája
ilyen és ehhez hasonló nagyságrendű kérdések-
ben lehet eligazító erejű. Tisztázandó lesz, hogy
a bíboros meggyőződésének alakulására meny-
nyire hatott az a környezet, amelyben élt — ne-
vezetesen a diplomaták közege és az elzártság,
ahol azonban folyamatosan tájékozódik és szá-
mos levelet ír: az Apostoli Szentszékkel folyta-
tott levelezése kétszáz tételre rúg, az amerikai
elnökökhöz és külügyminiszterekhez írott leve-
lei pedig — akiktől válaszlevelet összesen 5–6 al-
kalommal kapott — 114 tételre.
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FORRÁSKÖZLÉS

Mons. Zágon József levele
Mindszenty bíboroshoz

Eminenciás Uram!

Legyen szabad felhasználnom a kínálkozó al-
kalmat, hogy Eminenciádat mély tisztelettel kö-
szöntsem, s tolmácsoljam a külföldön élő ma-
gyar papok és hívek ragaszkodó szeretetét.
Szeretnénk biztosítani Eminenciádat arról, hogy
az idők rohamos múlása, a világban és az egy-
házban végbemenő nagy változások, ítéletekben
és magatartásokban beállott fordulatok nem
csökkentették bennünk Eminenciád és a magyar
egyház iránt való ragaszkodásunkat, sem nem
módosították ítéletünket az egyház szabadsága
és igazságai érdekében vállalt szenvedések ér-
téke és értelme felől.

Hálásan köszönöm Eminenciád kitüntető jó -
kívánatait a Szent István Zarándokház augusz-
tus 20-án történt felszentelése alkalmából. Ezzel
az alkotással Eminenciád gondolatát igyekez-
tünk megvalósítani, ha nem is sikerült megsze-
reznünk tituláris templomát, a S. Stefano Roton -
dót és az egykori pálos kolostort. 1964-ben a
Szent  atya háromszor is exponálta magát ennek
érdekében, a jezsuiták azonban, jellemzően az új
időkre, nem találták elegendőnek a Szentatya
óhaját, külön bullát kívántak, melyet már nem
tudtunk megkapni. Így született meg az új terv,
melyhez a Gondviselés FÁY ERZSÉBET-ben
olyan jótevőt küldött, aki nélkül lehetetlen lett
volna azt megvalósítani. Nagy jótevőink között
szerepel a Szentatya, a Német Püspöki Kar, az
Ost priesterhilfe, akik lehetővé tették, hogy a tel-
ket megvehessük. A magyar emigráció is szépen
adakozott s reméljük, hogy fog még adakozni a
fennálló adósság törlesztésére. Adná a jó Isten,
hogy Eminenciád egyszer személyesen is meg-
győződhetnék a ház szépségéről.

Az utóbbi időben a sajtó tele volt hírekkel,
hogy Eminenciád hamarosan elhagyja az ame-
rikai követséget, majd az országot, és Rómába
érkezik. König bíboros váratlan budapesti útja s
az ezt követő nyilatkozata megerősíteni látszot-
tak magát a hírt, ha ennek igazi hátterét nem is
fedték fel. Miként a múltban, legyen szabad
most is néhány gondolatot fűznöm ezekhez a hí-
rek hez. Nem akarok tanácsot adni, erre nem va-
gyok illetékes. De nem is tudnék tanáccsal szol-
gálni, mert nem ismerem az okokat, melyek
ilyen döntést kiválthattak volna. Csak néhány
szempontot szeretnék felvázolni, melyek hasz-
nosak lehetnek egy jövőbeni döntésnél.
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Eminenciád nemcsak a magyar, hanem az
egész katolikus világ szemében szimbólum: szim-
 bóluma az egyház szabadságáért való helytál-
lásnak, megtestesítője az erőszak és a jogtalan-
ság elleni küzdelemnek, neve ma is hangosan
hirdeti az egyház elnyomatását, melyről más vo-
natkozásban már alig szabad beszélni. Eminen-
ciád hosszú és felőrlő fogságának erkölcsi jelen-
tősége ma is felmérhetetlen. Ennek legmélyebb
oka elsősorban az a körülmény, hogy Eminen-
ciád nemcsak külső kényszerűségből vállalta ezt
a keresztet, hanem belső meggyőződésből, ön-
kéntes elhatározásból is, visszautasítva minden
kísérletet, mely csak saját személyének hozott
volna enyhítést, de nem az általa képviselt egy-
háznak. Ez az egyházzal való szolidaritás, az
egyház szenvedéseinek és megaláztatásának
megosztása — egyéni sorsának háttérbeszorítá-
sával — olyan erkölcsi kincset képvisel, mely
előtt minden jóérzésű embernek meg kell hajol-
nia. Magyar szempontból ez lesz az egyház vé-
delme és ereje a jövőben, amikor a mai megal-
ku vásokért kell majd bűnhődnie.

Ezt az erkölcsi tőkét, mely nemcsak Eminen-
ciádé, hanem a teljes magyar egyházé is, hiszen
az érte hozott szenvedésből származott, minden
megoldási kísérletnél mértékadónak kellene te-
kinteni s eleve el kellene hárítani minden próbál-
kozást, mely ezt csökkentené vagy leértékelné.

Itteni szemmel e tekintetben a legnagyobb ve-
szélyt egy politikai megoldás jelentené. Hírügy-
nökségek tudni vélték, hogy Eminenciád az új
ame rikai követ megérkezését vette volna indító -
okként elhatározásához, hogy a követséget el-
hagyja. Az ilyen — feltételezett — politikai jelle -
gű elhatározás nem talált kedvező fogadtatásra
sem egyházi, sem világi körökben. A Vatikánnak
a kommunista hatalmakkal való tárgyalásai, az
orosz államelnök vatikáni látogatása után, a zsi-
nat utáni „dialógus” korszakában az ilyen dön-
tés időszerűtlennek tűnik a nyugati közvéle-
mény szemében. Egyházfők direkt politikai
állásfoglalásai ellenszenvvel találkoznak még
hagyományosan katolikus körökben is. Ez annál
veszélyesebb, mert alkalmas arra is, hogy alátá-
massza a kommunisták propagandáját, mely
szerint Eminenciádat politikai okokból ítélték
volna el s nem egyházias magatartásáért. Egy
ilyen politikai színezetű megoldás kiforgatná
Eminenciád szenvedéseinek valódi értelmét és
igen károsan befolyásolná jövőbeni tevékenysé-
gének megítélését.

Amennyiben ezek a hírek megfelelnének a va-
lóságnak, nagyon kérem Eminenciádat, méltóz-
tassék a dolgot újból megfontolás tárgyává tenni.

Nem szeretném, ha Eminenciád úgy érezné,
hogy ellene volnék annak, hogy Rómába jöjjön.

Szívből kívánom, hogy annyi gyötrelem után
újból szabadon szolgálhassa a magyar egyház
ügyét. Csak a módot illetően kell olyan megol-
dást találni, mely méltó Eminenciád múltjához
és számol Eminenciád és az egyház érdekeivel.

A követségről és az országból való távozás-
nak — ha erre sor kerül — bele kellene illesz-
kednie Eminenciád eddigi vonalvezetésébe: nem
önmagáért, nem politikai szempontból, hanem
az egyház érdekében szenvedett, s ha most sza-
bad földre lép, ezt sem egyéni, sem nem politi-
kai, hanem vallási érdekből kívánja tenni (pl. a
Szentatya iránti engedelmességből, hogy szol-
gálatot tegyen az egyház jövőjének kialakításá-
hoz, stb.). Alázattal meghajolva a Gondviselés
tervei előtt és elválaszthatatlan sorsközösségben
a magyar egyházzal vállalja életének legnagyobb
áldozatát, az országból való eljövetelt is, abban
a meggyőződésben, hogy az ateizmus megszál-
lottságát csak „imádsággal és böjttel”, lemon-
dással és áldozattal lehet legyőzni. Ilyen értelmű
indokolás alkalmasnak tűnik arra is, hogy fel-
hív ja a világ figyelmét az ország és az egyház
helyzetére.

Elfogadható megoldás keresésénél felmerül a
kérdés, 1) milyen engedményekre hajlandó a
magyar kormány az egyházzal szemben, 2) mi-
lyen feltételeket kíván szabni Eminenciád kül-
földi működésével kapcsolatban, 3) milyenek a
külföld adottságai, lehetőségei Eminenciád eset-
leges itteni tevékenységével kapcsolatban.

ad 1) Ha nem tévedek, a kormány intranzi-
gens marad s nem hajlandó az egyház helyzetén
enyhíteni Eminenciád távozása címén (sajnos
más címen sem). Ezzel el akarja választani Emi-
nenciádat az elnyomott egyház sorsától, s az
ügyet személyi kérdésnek minősíti, ami szöges
ellentétben áll Eminenciád magatartásával, sor-
sával és szenvedéseivel.

Úgy tudom továbbá, hogy a rendszer nem
hajlandó Eminenciádat rehabilitálni, legfeljebb
amnesztiában részesíteni, ami elfogadhatatlan.

Az országból való kijövetel ténye tehát az
egyház számára nem hozna eredményt, sőt bi-
zonyos fokig úgy tűnik, mintha ellenfeleinket és
ezek kollaboránsait igazolná a történelem.

ad 2) Nyilvánvaló, hogy a kormány garanciát
fog kérni a Szentszéktől, hogy Eminenciád nem
avatkozhat bele sem a magyar egyházi, sem a
magyar politikai ügyekbe. Ezzel a kormány
Eminenciád teljes elhallgattatását akarja elérni,
megakadályozva emlékiratainak publikálását is.

A Szentszék nehezen adhatna ilyen garan-
ciát, mely ellenkeznék a természetjoggal és az
emberi személyiség szabadságával, bár „maga-
sabb szempontokból” ez sem tartozik a lehetet-
len ségek közé. Alig látok kiutat ebből a dilem-
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mából, hacsak Eminenciád önként nem vállalja a
silentium terhét minden otthoni üggyel kapcso-
latban, ahogyan ezt Beran kardinális megtette.

ad 3) A 2) alatt jelzett nehézségekhez párosul
a mai politikai helyzet, beleértve az egyházpoli-
tikai konstellációt is, amely egyáltalán nem al-
kalmas arra, hogy a kommunista rendszer ellen
hatásos akciót lehessen indítani. A zsinat óta az
egyháziak elvetették a kardot, a harc helyett a
meggyőzés, a párbeszéd lett divattá. Ezt a han-
gulatot ma szinte lehetetlen megváltoztatni, s a
puszta kísérlet is ellenkezéssel találkoznék egy-
házi körökben is.

Erős a kételyem, hogy ilyen körülmények
között sikerülhet-e egyáltalán Eminenciádnak it-
teni munkájával kiegyenlítenie a távozásával
való otthoni erkölcsi veszteséget. Ezt a megálla-
pítást fájdalommal teszem, de nem hallgathatom
el, ha Eminenciádat meg akarom kímélni a nagy
csalódástól jövőbeni tevékenységét illetően.

Mint várható pozitívum maradna
a) az emigráció felrázása, aktiválása. Sajnos, az

emigráció zömét képező amerikai magyarság
utolsó évtizedeit éli. Az ottani Püspöki Kar újab-
ban erős akciót indított a nemzeti plébániák meg-
szüntetésére — nemcsak magyar vonalon, hanem
általában. Ha sikerülne is ezt a tömeget még egy-
szer megmozgatni, ez a munka — minden pilla-
natnyi jelentősége mellett — sem rendelkeznék
azokkal a történelmi távlatokkal, melyekben Emi-
nenciád gondolkodni és cselekedni szokott.

b) Eminenciád egyéni sorsának jobbrafordu-
lása. Hogy ez méltányos és igazságos volna, ah -
hoz kétség nem fér. Ilyen kívánság önmagában
is elegendő emberi oknak tűnnék a világ szemé-
ben Eminenciád nagy elhatározásához.

Az előnyök és hátrányok lemérése s a döntés
maga lelkiismereti probléma. Az én feladatom a
kérdés megvilágítása volt abból a szemszögből,
ahogyan innen látjuk a dolgokat. Kérem Emi-
nenciádat, hogy fogadja megértéssel őszinte ag-
gódásból fakadt észrevételeimet. Imádkozom,
hogy a jó Isten adjon világos látást ebben a tövi-
ses és bonyolult ügyben, adjon erőt a legjobb lel-
kiismerettel hozott döntés következményeinek
viseléséhez.

Fiúi ragaszkodással és mély tisztelettel vagyok
Eminenciád

alázatos szolgája

Dr. Zágon József [s. k.]
(Dr. Zágon József).

Levéltári jelzetek:
Zágon levelének eredeti magyar szövegét a

budapesti amerikai követségi fond nem tartal-
maz za, vélelmezhetően azért, mert átadták a
címzettnek. Eredeti magyar szövege fénykép-
má solatban fennmaradt az Egyesült Államok
Nemzeti Levéltárának állományában, ahol a State
Departmenton belül, a Kelet-európai Ügyek Hi-
vatalának fondjában őrzik. Levéltári jelzete:
NARA, Record Group 59, General Records of
the Department of State, Bureau of European
Affairs, Office of Eastern European Affairs,
Records relating to Hungary, 1941–1971, Entry
A-1 5577. 12. doboz, 6. ő. e. (melynek felirata:
XII. Nov 8, 1956 – Dec 15, 1967).

A State Department (személy szerint Raymond
E. Lisle, a Kelet-európai Hivatal igazgatója)
1967. november 16-án kelt levele, amelyet Mar-
tin J. Hillenbrand budapesti nagykövethez inté-
zett, két fondban is megvan. Az eredeti a buda-
pesti követség fondjában, leírása: NARA, RG 84,
Foreign Service Posts of the Department of State,
Hungary; Budapest Subject Files Relating to
Cardinal Mindszenty, 1956–1972. Entry 2691 B,
3. doboz, 8. őrzési egység (melynek felirata: Car -
dinal File, Nov-Dec 1967). A másik, a hivatali pél-
 dány megtalálható a központi hivatalok fond -
jában, leírása: NARA, RG 59, State Depart ment,
Central Files SOC 12-1 HUNG (e jelzetek eseté-
ben az őrzési egységen belül időrendben talál-
hatók meg a dokumentumok).

Az itt idézett további dokumentumok e fen-
tebb felsorolt három levéltári őrzési egység egyi-
kében — adott esetben két fondban is — talál-
hatók meg.

Azok, akiknek nem adatik meg a lehetőség,
hogy a helyszínen tanulmányozzák a levéltári
forrásokat, megtalálják a szerző és más történé-
szek által készített digitális felvételeket a Pan-
nonhalmi Főapátság Levéltárában (egyelőre a bu-
dapesti követségi fond és a Kelet-európai Hivatal
fondja van rendezve, a központi hivatalok fondja
rendezés alatt). Az amerikai Mindszenty-anyag
három fondja jelenleg mintegy tizenkétezer oldalt
tesz ki. Megjegyezzük, hogy e három gyűjtemé-
nyen kívül is bőven található még másolat, adott
esetben meglepetéssel is szolgáló ügyirat, ezért
érdemes lesz még elzarándokolni a lelőhelyre, a
Washington DC melletti College Parkba, ha más-
ként nem, virtuálisan: www.archives.gov, amely
honlapon az „ARC” keresővel (Archival Research
Catalog) érdemes tovább kutatni.
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