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Habsburg Ottó:

„Élete utolsópercéighűmaradt
eszméihez”
fórumok, sajnos nagyon magas
prímás hamvainak hazaho nak és ennek folytán vigyáztak, köröket
is beleértve, olyan dönté
zatala többet jelent a nemzet hogy semmiféle kontaktus ne lé seket hoztak
az ügyében, amelyek
számára, mint azt sokan gondoltesüljön, sem levelezés útján, sem igazságtalanok
voltak és nem fe
ják. Ugyanis évekig, sőt évtize másképpen. Én meg sem kísérel leltek meg a katolikus egyház
dekig úgyszólván a nevét sem volt tem felvenni az összeköttetést és igazi szellemiségének. Tudtuk,
szabad kiejteni. Jól emlékszem, tudtommal a prímás részéről sem hogy ez végtelenül bántja,
amikor először tértem vissza Ma történt ilyen próbálkozás. Csak és merem állítani, hogy a seb,
gyarországra, elmentem Zalaeger időről időre hallottam azoktól, amelyet egyháza ütött rajta, sok
szegre, hogy ott megtekintsem azt akik vele találkoztak — főleg ame kal jobban fájt neki, mint bár
a templomot, amelynek annak rikaiak —, milyen hangulatban mi, amit az otthoni bitorlók kö
idején plébánosa volt. Nem talál van és milyen az egészségi álla vettek el ellene, lett légyen az
tam és ezért megállítottam egy pota.
börtön, kínzás avagy propagandaöreg biciklistát, kérdvén tőle, hol
iután a prímás elhagyta Ma hadjárt. S bár nagyon szenvedett,
van Mindszenti/ temploma. Ami
gyarországot, többször is soha nem bírálta egyházát, hanem
kor a prímás nevét meghallotta,
volt alkalmam hosszasan elbe
mindent elfogadott, tudván, hogy
elsápadt, rémülten felugrott a ke szélgetni vele. Ekkoriban főleg végül Isten igazsága győzni fog.
rékpárjára és elszáguldott.
két probléma foglalkoztatta. Az
világ számára Mindszenty
Mind polgári, mind pedig egy egyik a nemzet fennmaradásának
a magyar bátorság szimbólu
házi körökben csak bosszú évek kérdése volt, és ezért mindent
elmúltával lehetett szabadon be megtett, hogy tartsa a lelket az mává lett. Akinek nem volt al
szélni Mindszenty Józsefről. Még emigránsokban. A másik kérdést kalma hosszabb ideig külföldön
egyházi személyek sem voltak haj talán még sürgősebbnek ítélte: élni vagy külföldön magyar
landók tárgyilagosan elismerni a hogyan menthetjük át a magyar ügyekkel foglalkozni, nem tudja,
prímás jelentőségét, mivel ők egé nyelvet az emigrációban? ö is mennyit segített és javított a ma
szen más utat választottak, ami úgy vélekedett, hogy nyelvében gyar helyzeten Mindszenty József
kor megalkudtak a rendszerrel, s él a nemzet, és attól tartott, az magatartása. Azok, akik — mint
Mindszenty neve és személyisége idegenben elveszhet az anyanyelv. ezen sorok szerzője — sokat fog
állandó szemrehányásként állt Vallási problémákon kívül ez a lalkoztak a magyar közügyekkel a
előttük.
kérdés izgatta leginkább. Nem második világháború alatt és
Mi, akik külföldön éltünk és csak velem, de másokkal is min után, tudják, milyen rossz hírne
működtünk a haza szabadságának dig erői beszélt és ezért 'érdekel vünk volt 1940-ben. Annak ide
helyreállításáért, tudtuk, mit je te őt anyira a Burg Kastl-i ma jén a benesi propaganda sötét
lent Mindszenty József a nagyvi gyar gimnázium fennmaradása. képet festett Magyaroíszágról.
lág' számára. Azokban az évek Milyen igaza volt! Most érezzük Sajnos, Budapesten ezt sokan nem
ben, amikor sajnos, túl sók gyáva annak előnyét, hogy — részben értették meg. Washingtonban a
politikus és egyházi vezető vona az ő erőfeszítései nyomán — van háború alatt óriási nehézségek
kodott elismerni, hogy a marxista nak az emigrációban olyanok, kel küzdöttünk, mivel az ameri
kaiak többsége magyarellenes
totalitarizmussal meg kell küzde akik jól beszélnek magyarul.
ni és nem lehet vele megalkudni,
volt. Nem ismerték az országot.
Mindszenty József ezzel az Csak az 1956-os forradalom és
rettegtek attól a személyiségtől,
aki egyenesen járta az útját, szó emigráció vezető egyénisége lett, Mindszenty fellépése változtatták
kimondó volt és minden totális de nem kívánt pártpolitikát gya meg ezt a helyzetet. Ma már a
hatalommal szemben kész volt korolni Ügy vélte — és erre néz legtöbb amerikai Magyarországot
hirdetni és megvédeni saját iga ve beszélgetéseinkben mindig egész más megvilágításban látja.
egyetértettünk —, hogy az emig
zát.
A prímás hazatérése nagy nem 
Azt ugyanis csak kevesen tudják rációnak nincs pártpolitikai fel zeti esemény. A magyar nemzet
adata.
Nem
szabad
döntenie
az
hazánkban, hogy Mindszenty Jó
nek most alkalma nyílik, hogy
zsef nemcsak a kommunizmus el ország politikai vagy gazdasági végre lerója háláját azzal a tisz
jövőjéről.
Nekünk
csak
egy
fel
len küzdött, hanem ugyanolyan
ta lelkű férfival szemben, aki né
erélyesen szegült szembe a nem adatunk van: külföldön Magyar- pét és egyházát becsületesen és
ország
diplomatáinak
lenni
és
az
zeti szocializmussal is. Élete utol
önérdek nélkül szolgálta. A z álta
só percéig hű maradt eszméihez. ország érdekeit képviselni. Ügy lános gyávaság idején a bátorság
0 sosem mért két különböző mér gondoltuk — és ebben különböz megtestesítője volt. Méltó utóda
cével — egész életében Isten s a tünk bizonyos emigráns körök történelmünk oly nagyjainak,
haza voltak cselekedetei és szavai től —. hogy a nemzeti szuvereni mint Szent László, Zrínyi Miklós
alapja. Ettől az egyenes vonaltól tás felől otthon kell, hogy dönt és Hunyadi János. Védte hazáját
még akkor sem tért el, amikor ez senek.
és egyházát. Igaz magyar ember
sokak szerint előnyös lett volna.
A prímás nemcsak rendkívül volt, német származására dacára.
A háború előtt nem volt alkal7 bátor ember volt, de izzó magyar Méltó nemzetéhez, mely évszáza
mám személyesen megismerkedni hazafi is. Ritkán találkoztam éle dos küzdelemben teremtett ma
a prímással. Gyakran hallottam temben lelkesebb partriótával. gának létalapot Európa egyik vi
róla, ismertem szerepét a Horthy- Egyesek azt állították, hogy na harsarkában.
rttttKZWHian,'dé K8ÍVKifen“ kab- cionalista. tie ez nem felél- még'
Mindszenty József nemcsak a
csolatom csak a második világhá a valóságnak. Mindig hűséges múltnak nagy szimbóluma: élet
ború végén alakult ki vele.
volt a magyar hazájához, de tisz útja bizonyíték arra, hogy a nem
Sokat beszéltek pere alatt ar telte és szerette a többi népet is. zet, melynek fia, a jövőben is
ról, hogy konspirativ összekötte
Ugyanez áll egyházával való megállja a helyét saját földjén —
tésben állt volna velem. Azt állí kapcsolatára is. Bizonyos római egy közös Európában.
tották, hogy felkínálta nekem a
Szent Koronát és egy legitimista
összeesküvést szervezett. A hely
zet személyes ismerete alapján
mondhatom: ez mind hazugság.
Mint Magyarország egyik leg
— Hajnalban nagy ágyúzásra
Máig élő legenda, hogy 1956.
magasabb közéleti méltóságának
viselője, a prímás persze politi október 30-án honvédtisztek sza ébredtünk. Amikor már nagyon
kusként is gondolkodott. Szemé badították ki felsőpetényi háziőri közeli volt a fegyverzaj, Mind
lyisége és felfogása biztosan a zetéből Mindszenty József eszter szenty felöltözött, s együtt lemen
monarchia elve felé gravitált. gomi érseket. A valóságban — tünk a pincébe, ahol csak én vol
Azonban rendkívül reálisan cse ahogy azt a prímás is elbeszéli tam vele. Kétpercenként, vagy
lekvő ember volt, még akkor is, emlékiratában — éppen fogvatar még Sűrűbben jött az üzenet,
amikor a kor állítólagos szelle tói, az ávósok nyilvánították őt hogy a hercegprímás úr menjen
mével dacolva fenntartotta alap szabadnak. Ezt követően jött ki be a Parlamentbe. Arra emlék
elveit. Belátta, hogy az adott kö Rétságról, a páncélos laktanyá szem, hogy őszintén megmondta
ból négy honvédtiszt, s az immár nekem: nem megy be a Parla
rülmények között restaurációról
vagy monarchiáról szó sem lehet. szabad egyházfőt bekísérték a mentbe, mert ha el akarják fog
Tudta minden ilyen elképzelésről, laktanyába. Közöttük volt Tóth ni, akkor itt, az otthonában tar
hogy meddő és árt annak a nagy József főhadnagy, aki a főváros tóztassák le. Végül mégiscsak en
ügynek, melyet szolgálni kívánt: ban is mindvégig Mindszenty gedett az unszolásnak, s útnak
a nemzet és az egyház szabadsá mellett tartózkodott, november 4- indultunk. A Parlamentben talál
kozott Tildy Zoltánnal és a fele
gának. A nemzet fennmaradása ének hajnaláig.
— Négyen mentünk ki Felső- ségével, éppen akkor intézte szó
ekkoriban attól függött, sikerül-e
megszervezni azt az anyagi se peténybe Mindszentyért. Elsőként zatát a nagyvilághoz Nagy Imre.
gélyt, amellyel megakadályozhat én léptem be, s azt mondtam: „A Mindszentyn a félelemnek a nyo
juk a magyarság éhen pusztulá hercegprímás úrhoz jöttünk, s ma sem látszott, pedig az épület
elvisszük oda, ahová menni akar körbe volt már véve orosz pán
sát.
— Budapestre vagy Esztergom célosokkal. Néhány szót váltott
rre a problémára vonatkozott ba.”
Tildyvel, majd elsétáltunk az
legelső eszmecserénk Chica
Országház Duna felé eső folyosó
góban, 1947-ben. Mivel az össze — Ha jól tudom, a szovjet be jára, mert ott nagyobb bizton
jövetelhez viszonylag kevés idő avatkozásig önök végig a prí ságban voltunk. Leültünk. A fegy
állt rendelkezésünkre, csak lénye mással voltak: Galajda Béla had verek dörögtek, hatalmas robaj
ges dolgokról, tehát a segítség nagy, Vajtai Gyula főhadnagy és volt, a hercegprímás úr pedig
megszervezéséről beszéltünk. A ön.
imakönyvét és imádko
— Igen. Én mindig a herceg- elővette
találkozást kanadai püspökök in
Velünk volt Mindszenty tit
dítványozták, akiknél a prímás prímás úr közvetlen közelében zott.
Turchányi Egon is. Egy kis
akkor látogatóban volt. Hogy ő voltam. Vajtai Gyuszi, a' prímás kára,múltán
az oroszoktól ultimá
kérte-e erre a kanadai püspökö úr szobája melletti társalgóban idő
érkezett, hogy adjuk át az
ket, azt nem tudom. Tény az, tartózkodott, itt várakoztak a lá tum
különben szétlövik a
hogy a kapcsolat a püspökök ré togatók. Galajda Béla lenn az aj épületet,
Az épületben tar
vén jött létre. Mivel én akkor ép tónál állt, mert meg kellett néz Parlamentet.
katonatisztekből valami
pen előadás-sorozatot tartottam az ni, hogy kik jönnek be az épület tózkodó
lyen tanács alakult, s a megbe
Egyesült Államokban, nem ren be. Ha hivatalosan nem is, lénye szélést
követőenaz egyik katona
delkeztem szabadon az időmmel gében testőrök voltunk.
tiszt kiment a Kossuth térre fe
és ezért csak egy pár órára repül
— Beszélgetett is Mindszenty- hér zászlóval és tárgyalt a szov
hettem Chicagóba. A beszélgetés vel?
jetekkel. Eközben a folyosón föl
érthető okokból diszkrét körülmé
— Többnyire személyes dolgok bukkant két tiszt. Az egyikük ne
nyek közt folyt le. Kizárólag ar ról beszélgettünk.
vét tudom is: Ács Tihamér őrnagy
ról volt szó: hogyan segítsük az
— A kádári időszakban öntelt volt. ök. fölajánlották a hercegegyházat, hogy átvészelje a ne
figurának,
amolyan feudális prímás úrnak, hogy átkísérik az
héz időket, és m iként támogassuk
nagyúrnak rajzolták meg Mind- amerikai követségre, ha oda akar
a magyar nemzetet a szükséges
menni. Mindszenty röviden ta
gazdasági segélyrendszer kiépíté szentyt. E néhány nap alatt mi-, nácskozott a titkárával, majd el
lyen embernek ismerte meg a
sével. Később, a per alatt, meg
indultak. Mielőtt elbúcsúzott tő
kérdezték tőlem, találkoztam-e a prímást?
— Látszott rajta, hogy végte lünk a prímás, megáldott minket.
prímással Kanadában. Persze
A „testőri” feladatunk ezzel vé
„nem"- mel válaszoltam, mint lenül magabiztos, de nem volt get is ért.
hogy nem Kanadában, hanem az lekezelő.
— önt abban a perben ítélték
Egyesült Államokban találkoz
— Mindszenty november 3-án el, amelynek elsőrendű vádlott
tunk. Ennek persze semmi jelen este beszédet mondott a Parla ja az 1957 decemberében fölakasz
tősége nem vólt a per szempont mentben berendezett stúdióban. tott Pálinkás Antal őrnagy volt.
jából, mivel az ítélet előre el volt Oda is elkísérték?
— Első fokon egy évre ítéltek. A
döntve, hiszen a bitorló hatalom
— Igen, mind a hárman vele tárgyalás után idegösszeroppanást
nak eltökélt szándékában állt voltunk,
hiszen mint mondtam, kaptam, úgyhogy a másodfokú
tönkretenni a prímást.
tárgyalás idején rabkórházban
Amíg Mindszenty az amerikai mi gondoskodtunk a védelmétől. voltam. Szerencsém volt, nem sú
követségen tartózkodott, alig volt
— November negyedikén haj- lyosbítottak az ítéletet.
kapcsolatunk. A z amerikaiak itt *nalban megindult a szovjet tá
úgy látszik egészen komoly ígé madás. Hogyan élték át ezeket az
Marschall Katalin—
reteket tettek a magyar kormány- \ órákat?
Szalay László
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Bezárva a követségen
1956. november 4-én, amikor már szovjet harckocsik vették körül az
ország, házát, egy idősebb kabátos-reverendás főpap haladt át kísérői
vel a katonáktól zsúfolt téren, a Szabadság tér irányába. A főpap
Mindszenty bíboros volt, aki a helyzet kényszerétől hajtva úgy dön
tött, személyi szabadságát csak úgy tudja megőrizni, ha a legközeleb
bi követségen keres menedéket. Sem ő, sem m ás nem gondolhatta,
hogy önként vállalt menedéke az Amerikai Egyesült Államok kö
vetségén 15 éves emigrációjának kezdetét jelenti.
, A bíboros (hamarosan kénytelen
volt hosszabb időre berendezked
ni a követségen. Kényelméért a
'vendéglátó amerikai diplomaták
megtettek minden tőlük telhetőt.
Az első időszakban szabad moz
gást biztosítottak számára a kö
vetség egész épületében. A követ
ség magyarul beszélő .másodtitká
ra mint egy magántitkár állt a
bíboros rendelkezésére, s számos
külföldi sajtótermék mellett a
hazai országos napilapokat s az
összes megyei lapot Is Mindszenty
József asztalára tette. A hercegprímás ezeken kívül rendszeresen
olvasta a folyóiratokat — még a
Pártéletet is. Időnként kiegészítő
anyagokat, statisztikákat kért a
hazai politikai helyzet minél jobb
megismerése érdekében. A kardi
nális akkoriban az amerikai kép
viselet „legtájékozottabb embere
volt, és gyakran előfordult, hogy
a követség tisztviselői (tőle kértek
véleményt, tanácsot, értékelést a
magyar belső eseményekről”.

A külpolitikai adu
Mindszenty József — önmagát
továbbra is a hazai katolikus egy
ház teljes jogú vezetőjének tartva
— az első időszakban több olyan
intézkedést hozott a Szabadság
téren, amely hamarosan felbőszí
tette a Kádár-vezetést, amely a
bíboros 1949-es elítélését törvé
nyesnek tartotta. Mindszenty Jó
zsef már november 5-én és 6-án
11 — a Rákosi-rendszerrel együtt
működő — úgynevezett békepapot
fölm entett tisztségéből, ami je
lezte igényét feladatának teljes
körű ellátására. E döntése lénye
gében néhány nappal korábban
hozott — akkor még csak felfüg
gesztést elrendelő — intézkedésé
nek volt a megerősítése, amely
nek értelmében az érintetteknek
el kellett volna hagyniuk egyházi
hivatalukat, le kellett volna mon
daniuk a közéleti tevékenységről
(például a parlamenti képviselő
ségről), továbbá vidéki plébániá
kon vagy Pannonhalmán kellett
volna lelkipásztori tevékenységü
ket folytatniuk. A kétségkívül
nem túl szerencsés döntés, melyet
csak megtámogattak XII. Pius pá
pa, jóváhagyó, jBggstíísítő, s.£zea-_
gedelmességet megtagadó „békepapokat" . kiközösítő dekrétumai,
hamarosan a nagypolitikai csatá
rozások vitakérdésévé vált.
1960 körül azonban a Politikai
Bizottság USA-val kapcsolatos vi
tái már összekapcsolódtak Mind
szenty személyével, akár úgy is,
hogy az 1956-os felkelés leverése
miatt vitatott ENSZ-mandátumért
„cserébe” odaadják Mindszenty
bíborost. Ügy tűnik, a bíboros
ügye minden ellenkező megnyi
latkozás ellenére használható s
fontos adunak tetszett a külpoli
tikai elszigeteltségből való kitö
résre, s nem egyszerűen csak a
kivárás taktikáját kívánták vele
folytatni.
Nyilvánvaló, a k ih ű lt,/amerikai
kapcsolat”' ekkor még fontosabb
volt a Vatikánénál, .hiszen a bel
politikai helyzet megszilárdulását
a megosztott, elnémított egyház is
kénytelen volt tudomásul venni:
Grősz József kalocsai érsek és
Hamvas Endre Csanádi püspök ezt
felismerve, belement azokba a
vélhetően szükséges kompromiszszumokba, amelyek lehetővé tet
ték a katolikus egyház működé
sét. A kérdés a Vatikán számára
is a kompromisszumkeresés je
gyében vetődött fel, főként 1958,
azaz XII. Pius pápa halála után.
Az új pápa, XXIII. János trónra
lépése után érezhetően „tárgyaló
képesebbé" vált a Vatikán,
A kép közepébe tehát szép las
san visszaúszott a Vatikán, mely
ről — mint elengedhetetlen tár
gyaló partnerről — a kormány
zat alig akart addig tudomást
venni.
>
Ugyancsak nem tilthattak .el
minden főpapot a vatikáni zsina
ton való részvételtől. Felismerték
fezt is, hogy a „magyar katolikus
főpapok zsinaton való részvétele
lehetőséget jelentett, a Vatikánt
és a magyar államot egyaránt
érintő néhány egyházpolitikai
kérdés rendezésének megkezdésé
hez". E folyamatnak volt része

Mindszenty bíboros sorsa is, mint
azt a pápa a magyar főpapok első
fogadása alkalmából kifejezésre is
juttatta. Eszerint a „Mindszentyügy állapot, amelyet meg kell s
meg lehet oldani . . . ”

A tárgyalások tehát ettől kezd
ve a Vatikánnal is intenzívvé vál
tak, « elsősorban egy kormány
közi egyezmény megkötését céloz
ták. Mindszentyt illetően azonban
a magyar vezetés, mely többször
is foglalkozott a bíboros „ügyé
vel”, nem engedett. Kádár János
a Vatikánnal folytatandó tárgya
lások elveit tárgyaló PB-ülésen
1963. április 2-án fehéren-feketén
kijelentette: „Mi őt nem rehabili
táljuk, de kegyelmet kaphat." —
Ráadásul ezt is csak úgy látta el
fogadhatónak, ha a Vatikán belső
szolgálatra rendeli, s nem lesz
hercegprímás.

A tárgyalások a magyar kor
mány és a Vatikán között 1963—
1964 folyamán több fordulón ke
resztül felváltva Budapesten és
Rómában folytak. A küldöttsége
ket vezető Agostino Casaroli he
lyettes államtitkár és Prantner
József, az Állami Egyházügyi Hi
vatal elnöke 1964. szeptember 15én írta alá Budapesten a meg
állapodást. Mindszenty ·bíboros
sorsát illetően azonban a fron
tok továbbra sem változtak. A
Szentszék nem tudta vállalni az
esetleges — főként a ,/kiengedés
utáni” szilenciumra vonatkozó
garanciákat, melyet a 'magyar fél
kért. A magyar küldöttség kén.v-.
télén volt tudomásul venni a
Szentszék álláspontját.

A z áttörés éve
Az amerikai—magyar kapcsola
tok is fokozatosan javultak, 1962ben az amerikai diplomácia a vi
szony normalizálásához nem je
lölte meg előfeltételként Mind
szenty bíboros kiengedését. 1963
tavaszán pedig az ENSZ rendkí
vüli közgyűlésén az USA már nem
élt a „magyar kérdés” napiren
den tartásával, az évi 'rendes ülé
sen pedig fel sem merült az
ENSZ-mandátum jogossága. A
Mindszenty-kérdésben
azonban
nem volt további előrelépés. Fur
csa módon, 1965 nyarán közelinek
látszott a megoldás. A hercegprí
másnak ugyanis kiújult korábbi
tüdőbetegsége, ami a magyar ve
zetésnek némileg még jól js jött
volna, hiszen számolt esetleges
halálával. Gyógyulása után azon
ban az amerikai kormányzatnak
fontossá vált a bíboros kijuttatása
az országból, s ezt jelezte a Vati
kánnak, amely ez ügyben azonnal
felvette a kapcsolatokat a magyar
kormánnyal. A magyar vezetés
egy ponton engedett korábbi ál
láspontjából. Bár a szilenciumra
vonatkozó garanciákat elengedhe
tetlennek tartották, nem ragasz
kodtak Mindszenty József érseki
címéről való lemondáshoz, „csu
pán” ahhoz, hogy a bíboros ki
utazása után a „Vatikán, nevezzen
ki utódlási joggal teljes jogú cím
zetes érsek apostoli kormányzót".

volna elérni, hogy „az országgyű
lési képviselő katolikus papokat
sújtó egyházi büntetések feloldá
sát és a püspöki, illetve a püspö
kök jogait korlátozó pápai intéz
kedés megszüntetését az 1957. évi
22. törv. visszavonásával vagy
módosításával kössék össze”. Az
események azonban csak 1970
nyarától — a kormány és Casa
roli — tárgyalásai után gyorsultak
fel, s az újabb „fordulóban” már
bizonyos eredményeket is fel tud
tak mutatni. Az 1970. október 6—
11. közöitti római tárgyalásokon a
Szentszék hozzájárulását adta a
dekrétumos papok kiközösítésé
nek feloldozásához, illetőleg a
magyar főpapok joghatóságának
visszaadásához. „A dokumentu
mok záradéka szerint azonban a
Vatikán döntése csak akkor válik
érvényessé és hozható nyilvános
ságra, »amikor a Szentszék ezt ki
fejezetten megengedi··.” A magyar
fél célja tehát már „csak" a zá
radék eltörlése lett.
A Vatikán által szorgalmazott
további tárgyalások elől először
kitért a magyar vezetés, majd a
PB 1971. április 21-i döntése újra
indította a tárgyalásokat. Nyil
vánvalóan a tárgyalási és komp
romisszum-készséget
erősítette
Péter János külügyminiszternek
1971. április 16-án a pápánál tett
tisztelgő látogatása, amelyen az
egyházfő lényegében elfogadta a
magyar vezetés Mindszenty Jó
zsefet hallgatásra ítélő feltételeit.
Így a PB áprilisban elfogadott
határozata már azokat a feltétele
ket is vázolta, amelyet a Szent
szék el tudott fogadni.

A PB ámene

A bíboros kiengedésével kap
csolatos konkrét előkészítő tár
gyalásokra 1971. június végén
előbb König bíboros, majd Gio
vanni Cheli érsek és Zágon Jó
zsef érkezett Magyarországra. Ezt
követően július 14—16. között új
ra összejöttek a felek, mely után
a Szentszék Emlékeztetőben fog
lalta össze álláspontját. Ebben
lényegében elfogadta a magyar
vezetés feltételeit, azaz a bíbo
ros kinti hallgatását, s^ apostoli
adminisztrátor kinevezését az
esztergomi főegyházmegyébe. A
Szentszék vélhetően a bíboros vé
leményét nem kérte ki, vagy
legalábbis nem vette figyelembe,
hiszen Mindszenty József még
június végén is úgy nyilatkozott
egy, a pápához írott levelében,
hogy a körülményektől függet
Mindszenty
bíboros
ügyében len öl,"'m agyar''földön '"szeretné
élete hátralevő éveit leélni. Azt,
azonban sikertelen maradt.
hogy hallgatnia kell, azaz emlék
A PB 1967. október 10—
i ülése iratait sem adhatja ki, pedig nem
a következő ultimativ jellegű vállalta. Kikerülésekor ez oko
utasítást továbbította Száll József zott is némi problémát a római
nagykövetnek Rómába: „a kor udvarnak.
m ány igénye . . . Mindszenty akár
A magyar vezetés az „Amen”
marad mostani helyén, akár nem ,
kimondásához a szokásos utat
a pápa mentse fel az esztergomi választotta: előbb július 27-én a
érseki cím és funkció alól”. politikai bizottság, majd az ügy
Ugyancsak követelték, hogy még fontosságára
való
tekintettel
a bíboros eltávozása előtt nevez augusztus 4-én a Központi Bi
zenek ki Esztergomba, apostoli zottság és a Minisztertanács kö
kormányzót.
zös ülése járult hozzá Mindszenty
A távol levő Kádár János üze bíboros kiutazásához.
nete is a hajthatatlan felfogást
Ezzel a bíboros sorsa lényegé
erősítette: „egy dologban sem m i ben eldőlt.. A „lebonyolítás” tech
féle engedményt nem tehetünk, nikai módozatainak megbeszélé
hogy Mindszenty úgy ne hagyja sére 1971. szeptember 6-án is
el az országot, hogy méltóságá mét Budapestre jött G. Oheli és
ban, ami jelenleg megvan, meg A. Sodano, s szeptember 9-én
maradjon". Ebből következik, megkötötték az egyezményt. A
hogy Kádár János nem akarta itt magyar vezetés minél hamarabb
hon tartani s letartóztatni, „mert szerette volna a határon túl látni
ezzel lehetőséget adnánk neki, a bíborost, s ez találkozott a Va
hogy felvegye a mártírkoszorút". tikán óhajával is. A kardinális
A többség ezzel egyezően úgy vél nak szinte az utolsó pillanatig
te, kint kevésbé zavarja meg a fenntartásai voltak, végül azonban
belpolitika „állóvizét”, mint itt többszöri vatikáni ráhatásra bele
hon. Szirmai István felvetette, egyezett a szeptember 28-i
hogy kegyelmet kell neki adni, utazásba. Az utazás módját ő
mire Benkei András belügymi döntötte el — mint arra a szep
niszter jelezte — ez a lehetőség tember 21-i pb-ülésen többen is
négy éve adott, de a bíboros nem utaltak. Kádár Jánoss hozzászó
élt véle. (Tudjuk, Mindszenty Jó lása szerint a Vatikán elfogadta
zsef nem ismerte el a koncepciós az általuk kívánt repülőt, de:
per ítéletét.) Benkei nem h itt ab*- „Most belépett egy olyan ténye
ban, hogy a bíboros a Vatikánban ző, akinek véleményére senki sem
„egy zárt körletben töltse el éle sokat adott, de a dolog bonyolí
tének 'hátralevő részét”. Ezért úgy tásában van szerepe. Mindszenty
gondolta: „vigyük el szülőfalujá azt mondja, hogy nem megy re
ba, ott él a nővére, s ott, abban a pülővel.” Mindez azért is zavarta
lakásban, házi őrizetben töltené a pb-t, mert bizonyos hírek már
idejét, sétálhatna, s annyi pénzt kiszivárogtak, s — az első titkár
kibír az állam, hogy egy maga szerint — „riadóztathatják a bé
sabb kerítést építsünk a ház kö csi újságírógárdát is”. Ekkor me
ré, így a lakosság sem látná, s biz rült fel, hogy ha már Mindszenty
tosítani tudnánk, hogy ne legyen
autóval méhéit, akkor men
megközelíthető a nyugati újság csak
jen a miénkkel. A vitát végül is
írók vagy mások részéről”.
az az egyszerű tény döntötte el,
A pápa azonban váratlanul hogy — Komócsin Zoltán szavai
gesztusértékű
engedményeket val — „A (bécsi) nunciatúra ko
tett: a Vatikán kész a magyar csija jobb mint a miénk, az le
vezetés előzetes hozzájárulását ven függönyözve, diplomáciai
megvárva teljes jogú apostoli kor rendszámtáblája van, kevésbé
mányzót kinevezni Esztergomba: feltűnő mint a magyar rendszá
továbbá a pápa fellép azért, hogy mú személygépkocsi.” Az már
Mindszenty — miután elhagyta az csak a vita slusszpoénja volt,
országot — tartózkodjon ellensé mikor .Miklós Imre végül is' az
ges tevékenységtől. Ügy tűnik eszmecsere haszontalan Voltára
azonban, a magyar vezetés többet utalva közölte az érintett vélemé
kívánt a lehetségesnél. A bíboros nyét is: „Mindszenty nem fogad
egyrészt nem ment bele abba, el semmit tőlünk", gépkocsit sem.
hogy elveszítse esztergomi érseki
Mindszenty József 1971. szep
címét, másrészt pedig, a Vatikán tember 28-án reggel fél kilenckor
nak ekkor még elfogadhatatlan kilépett az amerikai követség
volt két — a rendszer iránt lojá épületéből, s Opilio Rossi bécsi
lisnak tartott főpapnak — az ér pápai nuncius, G. Cheli érsek,
seki cím megadása is, nfemhogy Zágon József és egy orvos kísé
az esztergomi szék várható elfog retében beszállt a nuncius feke
lalása.
te Mercedesébe. A két egyházi
A „Mindszenty-ügy” a 60-as kocsi — előtte s mögötte a BM
évek végén lényegében a magyar díszkísérete — megállás nélkül
vezetés és a Vatikán közötti vita haladt a határig.
tott kérdések függvényévé vált. A
Vatikán mindenképpen szerette
Ólmosi Zoltán

