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Ostpolitik és Mindszenty bíboros*

Beke Margit tiszteletére

A még államtitkárként három totalitárius eszmerendszerrel szembesülő Eu
genio Pacelli, 1939. március 2-tól XII. Piusz pápa, bátran mondhatni, a II. 
világháború kitörése előtt és a béke elérkezte után is párját ritkító tisztánlá
tással rendelkezett a világpolitikát illetően, s nem voltak illúziói a győztesek 
sem egyik, sem másik táborával kapcsolatban. Ezért, amikor Rómában az új 
magyar prímásnak, Esztergom érsekének, Mindszenty Józsefnek átnyújtotta 
a  bíborosi  kalapot,  megdöbbentő  nyíltsággal  prófétált  az  érintett  közelgő 
vértanúságáról. Nem sokkal később kiderült, hogy a szovjet hatalmi övezet 
többi egyházfőire is hasonló sors vár, legfeljebb némi helyi  módosítással. 
Mindszenty József  tanúságtevése során tehát  maga mögött  tudhatta a Pé
ter-utód pápát, és ez a nehéz idők elérkeztekor számára kitartást, biztatást, 
bátorítást jelentett. Tegyük hozzá, hogy pontosan ezért – mert XII. Piusz pá
pának és Mindszenty bíborosnak a gondolatai ezen a téren megegyeztek – 
szükséges megvizsgálni az alábbiakban a Vatikán keleti politikáját.

A fegyházban sínylődő bíboros ugyan nem szerezhetett  tudomást arról, 
hogy XII. Piusz, követvén XIII. Leó és XI. Piusz pápákat, 1949. június 30-
án elítélte a kommunizmust,1 mégis érdemes ennek a dokumentumnak fi
gyelmet szentelni, mert ez biztosítja azt a tágas, szellemi horizontot, ame
lyen belül értelmezhető az egyháziak – közöttük Mindszenty József – állás
foglalása, s vizsgálható a két évtizeddel később nyíltan jelentkező vatikáni 
keleti politika.

Mi indokolta XII. Piusznak ezt az újabb ünnepélyes állásfoglalását? Hi
szen 1937-ben államtitkárként segített a Divini Redemptoris kezdetű encikli
ka megfogalmazásában és közzétételében.

XII. Piusz pápa abból a tényből indult ki, hogy a kommunizmus ateista. 
Nincs olyan kommunizmus, ami a vallás iránt elnéző lenne. Az ateizmus 
egylényegű  a  kommunizmussal.  Nem  a  kommunizmus  mint  társadalmi 

* A tanulmány a 2015/2. számhoz készült. A késedelmes megjelenésért a szerkesztőség elnézést kér.
1 A Szent Officium dekrétuma (1949. július 1.), in AAS 41 (1949) 334.
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rendszer, önmagában került elítélésre, hanem a hozzá szorosan kapcsolódó 
ateizmus, és következésképpen a tőle elválaszthatatlan kommunizmus.

A kommunizmus, mert ateista, lényegileg vallásellenes, méghozzá harci
as módon ateista, nem csupán filozófiai síkon. A keresztények üldözése a 
kommunizmus hatalomra jutásakor törvényszerűen bekövetkezik, mert köz
vetlenül annak gyakorlati  jellegéből forrásozik. XII. Piusz pápa jól tudta, 
hogy a marxista kommunizmus az elméleten túl gyakorlat is, ami a kereszté
nyek üldözésében testesül meg.

Az elítélés oka ezeken túlmenően az, hogy a kommunizmus az emberek 
felszabadítását hirdeti bármiféle szolgaság alól. A marxista ideológusok által 
föltárt sokféle, szolgaságot létesítő tényező közül első a katolikus vallás. Te
hát a vallás kiirtását célzó rendelkezések, ha az egyes embert meg is semmi
sítik, az egyetemes emberiségnek, az általános, objektív haladásnak tesznek 
fölbecsülhetetlen szolgálatot – hirdették a marxisták.

A pápa természetszerűleg ezt nem tudta elfogadni, vagy legalábbis cinkos 
hallgatással nem térhetett könnyedén napirendre fölötte. XII. Piusznak szól
nia kellett annál is inkább, mert a kommunisták a hívő emberek felé békét és 
barátságot színleltek, sőt a hívőket társutasoknak nyilvánították az új társa
dalom építése során. A pápa, a főpásztor a reá bízott nyájat nem szolgáltat
hatta ki az ólálkodó, zsákmányt kereső farkasoknak, nem hagyhatta, hogy 
hatékonyságban a göbbelsivel vetekedő kommunista propaganda megtévesz-
sze a hívő tömegeket. 

Végezetül az elítélés elméleti oka az a tény, hogy a marxista kommuniz
mus eleve tagadja a kereszténység vallási dimenzióját, és a Katolikus Egy
ház tanítását kizárólag politikai, gazdasági, társadalmi téren vizsgálja és ítél
kezik fölötte.

XII. Piusz pápának az 1956-os októberi forradalom kapcsán kibocsátott 
három enciklikája2 ebbe az ateista-kommunista ellenes vonalba illeszkedik. 
A forradalom leverésekor saját szülőhazája területén száműzötté lett Mind
szenty József követségi fogsága első időszakában a sajtó segítségével mind
erről értesülhetett, nézeteit a pápa nézeteivel egyeztethette.

XXIII. János pápa trónra lépése után azonban a helyzet némileg – szinte 
észrevehetetlen lassúsággal – módosult.3 Az új pápa a világhoz intézett első, 
Hac trepida hora kezdetű üzenetében (1958. október 29.)4 külön kitért a ke
leti tömb országaiban üldözést szenvedő katolikusokra, ám hangvétele előd
jéhez, XII. Piusz pápához képest már visszafogottabb volt. A későbbiekben 

2 Luctuosissimi eventus (1956. október 28.);  Laetamur admodum (1956. november 1.);  Datis nu
perrime (1956. november 5.).

3 Vö. TRASATTI, Sergio, La croce e la stella (Milano 1993) 223-226.
4 AAS 50 (1958) 838-841.
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megfogalmazódott alapelve szerint a tévedéseket azért nem szükséges elítél
ni, mert azok lényegüknél fogva önmagukban hordozzák elítélésüket.

Ez az elv azonban nem mutatkozott minden esetben hatékonynak, ezért a 
II. Vatikáni Zsinat (1962–1965) előkészítése, majd lefolytatása alatt voltak 
olyanok, akik a pápával elvileg egyetértve, más gyakorlatot is el tudtak kép
zelni. A Vatikán keleti politikájának áttekintésekor érdemes tehát némi kité
rőt tenni a II. Vatikáni Zsinat kapcsán, ahol a kommunizmus elítélése a zsi
nati  atyák  egynegyede  részéről  „aláírásukkal  hitelesített  kérelemként” 
fölmerült, ám kérésük teljesítetlen maradt.5 Ennek ismerete szükséges a zsi
nat alatt és után kidolgozott Ostpolitik jobb megértéséhez. 

A zsinat története legalább három évtizeden keresztül elsősorban a sajtó 
révén volt ismeretes, a történészek csak néhány éve törekednek arra tudato
san, hogy kellő távlat birtokában, elegendő és megbízható forrásanyag isme
retében  a  zsinat  hiteles  történetét  feltárják.  Az  eddig  ismeretlen  történet 
egyik bevezető fejezete arról tudósít, hogy milyen árat fizetett az Egyház a 
görögkeleti, vagyis az ortodox egyházak megfigyelői, valamint a kelet-euró
pai katolikus püspökök zsinati jelenlétéért. 

Amikor XXIII. János pápa 1959. január 25-én először szólt a Falakon kí
vüli Szent Pál-bazilikában és annak monostorában tett látogatása során az új, 
egybehívandó  zsinatról,6 akkor  lelkipásztori  cél  lebegett  szeme  előtt.  Az 
ökumenizmusról, az elszakadt keresztény testvérekkel kiépítendő egység ke
reséséről a pápa beszédében nem esett szó. Figyelemre méltó tény viszont 
az, hogy a pápai megnyilatkozást hírként közlő L’Osservatore Romano már 
a pápa abbéli szándéka felől is tájékoztatott, miszerint a zsinat egyik fontos 
feladata lesz az unitas (egység) jelentőségének és lehetőségének hangsúlyo
zása. Az ökumenikus gondolat a pápától származott, bár a történészeket ér
dekelné, miként került a L’Osservatore Romano hasábjaira. XXIII. János és 
környezete hamarosan olyan mértékben hangsúlyozta a jövendő zsinat öku
menikus szempontját, hogy valamivel később a kúria illetékesei szükséges
nek tartották egyértelműen megfogalmazni: a zsinat elsődleges célja a belső 
egyházi megújulás; és az egységkeresés ennek keretén belül helyezkedik el. 

Az ökumenikus várakozás szükségessé tette a keleti egyházak képviselői
nek  jelenlétét  megfigyelői  státusban.  A  zsinat  egyetemessége  maga  után 
vonta a világegyház püspökeinek minél teljesebb jelenlétét. A jaltai egyez
ményben a  szovjet  befolyásnak-hatalomnak átengedett,  magukat  népi  de
mokratikusnak nyilvánító országok határai a béketábor másfél évtizedes ha
ladónak  mondott  hagyományainak  értelmében  szilárd  zártsággal  óvták  a 

5 Vö. RÉTFALVI Balázs,  Kovács Sándor szombathelyi püspök a II. Vatikáni Zsinaton, in  Katoliciz
mus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában. Tanulmányok és Inventárium (szerk. Török 
József – Tusor Péter – Tóth Krisztina; Budapest 2015) 27-112, 75.

6 AAS 51 (1959) 65-69.
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párt- és az államapparátus belső békéjét, és a kelet-közép-európai főpapok 
zsinatra  utazása,  zsinati  részvétele  ebbe a képbe nehezen fért volna bele. 
1960 pünkösdjén megalakult a Keresztény Egység Titkársága és két éven 
keresztül  munkálkodott  a  keleti  egyházakkal  kiépítendő  kapcsolatokért. 
Csak a zsinat megnyitása előtt néhány héttel sikerült megállapodásra jutni az 
egyik ortodox egyház illetékes képviselőjével. 

A zsinat szabadságát (vagyis azt, hogy a szocialista országok püspökei is 
jelen  legyenek  az  ökumenizmus  célzottjaival,  a  görögkeleti  főpapokkal 
együtt a zsinaton), csak a szabadság előzetes és önkéntes korlátozásával le
hetett biztosítani. Lehetséges, hogy a keleti tömb püspökei más úton is kiju
tottak volna a zsinatra, ám tagadhatatlan, s ugyanakkor gondosan elhallga
tott,  majdhogynem titokban  tartott  tény,  hogy Eugène  Tisserant  bíboros7 

1962 augusztusában, tehát néhány héttel  a II.  Vatikáni  Zsinat megnyitása 
előtt, a franciaországi Metz város püspökségén titkos megállapodást kötött a 
moszkvai pátriárkátust képviselő Nikodimmal, a későbbi leningrádi pátriár
kával.8 (Érdemes fölfigyelni arra, hogy ugyanez a Nikodim 1978-ban, ami
kor Pimen moszkvai pátriárkát a rövid pápaságú I. János Pál pápához kísér
te, a pápai kihallgatáson kapott szívinfarktust, és a szó szoros értelmében a 
pápa karjai közt halt meg. Talán ekkor mérte fel 1962-es diplomáciai külde
tésének teljes súlyát?) Tisserant bíboros és a moszkvai pátriárkátus (vagy 
egyszerűen és ténylegesen Moszkva) képviselője között megállapodás szüle
tett szóban és írásban. A pontos dátum nem ismert, valószínűleg 1962 szep
temberének  első  napjaiban  fogadták  el  a  felek.  Mgr.  Georges  Roche, 
Tisserant titkárának kijelentése szerint9 a bíboros magától a pápától határo
zott parancsot kapott a megállapodás elfogadására és annak betartására a zsi
nat idején. Mgr. Georges Roche azt is tudni vélte, hogy XXIII. Jánosnak az 
akkori milánói érsek, Montini bíboros sugallta a megállapodás tető alá hozá
sát. A megállapodás pedig azt tartalmazta, hogy a moszkvai pátriárka orto
dox megfigyelőket küld a zsinatra, tehát a zsinat ökumenikus jellege így biz
tosítódik, ugyanakkor a pápa kötelezi magát, hogy a zsinat nem fogja elítélni 
a kommunizmust. Ennek a megegyezésnek képezte függelékét az, hogy a 
szocialista országok püspökei, valamint teológusai útlevelet kapnak, és részt 
vehetnek a zsinaton. 

A Keresztény Egység Titkársága már előzőleg diszkréten tudtul adta az 
orosz ortodox egyháznak, hogy küldöttei szívesen látott megfigyelők lehet
nének a zsinaton, ám ez kevés volt Moszkva számára. 1961-ben a moszkvai 
pátriárkátus újságja arról cikkezett, hogy a meghívás az ortodoxia Róma alá 

7 Más hivatalai mellett  a Keleti  Egyházak Kongregációjának titkára (1936–1959) és a Bíborosi 
Kollégium dékánja (1951–1972).

8 CHIRON, Yves, Paul VI, le pape écartelé (Paris 1993) 186, 246.
9 Georges ROCHE levele Jean Madirannak, in Itinéraires no 285 (1984) 153.
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kényszerítésére tett kísérlet. Augustin Bea bíboros10 tovább szőtte a nyilvá
nosság elé  nem tárt  terveit.  Az Egyházak Világtanácsának 1962 tavaszán 
tartott  párizsi  találkozóján  Johannes  Willebrands11 kapcsolatba  lépett  a 
moszkvai pátriárkátus külügyi referensével, Mgr. Nikodimmal és meghívat
ta magát Moszkvába. A metzi megállapodás után, szeptember 27-én eluta
zott a Szovjetunió fővárosába, és lefolytatta a hivatalos zsinati meghívások 
előtti  nélkülözhetetlen tárgyalásokat. A moszkvai fél képviselőivel XXIII. 
János pápa nevében ismertette azokat az alapelveket és célkitűzéseket, ame
lyek mentén a zsinatot szervezték és előkészítették, s biztosította őket, hogy 
a zsinatnak nincs semmi politikai célja. A lelkipásztori tevékenységet, a ke
resztények egységének előmozdítását, az egész emberiség érdekében végzett 
szolgálatot  célozza.  Mgr.  Willebrands  Rómába  visszatérve  nyugodtan  el
küldhette a hivatalos meghívásokat. Igaz, a konstantinápolyi pátriárka, Athe
nagorasz nem küldött megfigyelőket, mert a tárgyalásokból őt kihagyták. A 
keleti kereszténység zsinati képviselete az első szakaszon ily módon a teljes
ség tekintetében hagyott maga után kívánnivalót.

Mgr.  Paul  Joseph Schmitt  metzi  püspök indiszkréciója a megállapodás 
helyét  és idejét  illetően12 csak követte  az eseményeket,  ugyanis a francia 
kommunista párt központi lapja, a France Nouvelle 1963. január 16-22-i dá
tumot  viselő  száma  a  megállapodásról  a  következő  szavakkal  adott  hírt: 
„Mivel a szocialista világrendszer tagadhatatlan módon megmutatja felsőbb
rendűségét és száz meg százmillió ember támogatásától erős, az Egyház töb
bé nem állhat az antikommunizmus oldalán. Sőt, az ortodox egyházzal foly
tatott párbeszéde során elkötelezte magát, hogy a zsinaton a kommunizmus 
és a kommunista rendszer közvetlen bírálatára nem kerül sor.” A metzi püs
pök sajtótájékoztatóján megnevezte a helyet, az időt, a személyeket.13 A La 
Croix 1963. február 15-én a megegyezést a következőképpen összegezte: „A 
tárgyalás végén Mgr. Nikodim elfogadta, hogy alkalmas személy Moszkvá
ba érkezik a meghívással azon feltétel mellett, hogy a zsinat politikamentes 
(apolitikus) magatartást tanúsít.” A Vatikán a francia értesülések közzététele 
után gyorsan reagált. A metzi püspököt és a La Croix-t rendkívül diszkréten, 
de annál határozottabban fölszólította, hogy erről az egyezségről több szó ne 
essék. Így a nemzetközi sajtó és ezen keresztül a közvélemény nem is figyelt 
föl erre az epizód jellegű, ám fundamentális jelentőségű megállapodásra.

Tisserant bíborost közvetlen környezete hiába kérdezte a megállapodás
ról,  nem volt  hajlandó nyilatkozni.  Ez a hallgatás  annál inkább meglepő, 
mert Tisserant bíboros az 1958. évi, majd az 1963. évi konklávé eseményei

10 1960-tól 1968-ig a Keresztény Egység Titkárságának elnöke.
11 1960-tól a Keresztény Egység Titkárságának titkára, 1969-től 1989-ig elnöke.
12 Le Lorrain (1963. február 9.).
13 Uo.
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ről szívesen beszélt. Úgy gondolta, hogy a konklávékra vonatkozó titoktar
tásnak utólag nem sok jelentősége van, egyébként a történészek úgy is meg
tudják, mi történt a pápaválasztáskor. A metzi megállapodásról viszont ki
tartóan állította, hogy nincs közölni valója. Mindezt sajátos megvilágításba 
helyezi az a tény, hogy a hetvenes évek derekán Ostiában, bíboros-püspök
sége székhelyén a személyes vonatkozású iratait tartalmazó széfet ismeret
len tettesek feltörték Tisserant mexikói utazása alatt, és számos dokumentu
mot elvittek. 

A moszkvai vezetés a hatvanas évek elején reálisan mérte föl a kommu
nizmus nemzetközi helyzetét, és a zsinat állásfoglalásától joggal tarthatott. 
A szocialista országok egyházai, főpapjaik egy részétől megfosztva a túlélés 
lehetőségét mérlegelték, s egy elvi állásfoglalás a helyi egyházak ellenállását 
növelte volna.  Nyugat-Európa demokratikus berendezkedésű államaiban a 
marxizmus a magát haladónak nevező értelmiség segítségével egyre inkább 
„szalonképessé” vált, és az Egyház vállalkozó szellemű segédcsapatai, egyes 
szerzetesrendek kisebb-nagyobb közösségei már kezdték latolgatni, milyen 
haszonnal járhat egy esetleges szövetség-féle a politikai baloldallal. A zsina
ti állásfoglalás ezt az „egyetemes béke szolgálatában” a baloldal felé történő 
nyitást  alapjaiban megkérdőjelezte  volna,  ezért  is  volt  szükséges a  zsinat 
egyes vezetői szerint a megállapodást Moszkvával előre megkötni.

Nem elhanyagolható tényező a gyarmati  sorból nemzeti függetlenségre 
jutó államok sorsa sem, amelyek akkor még azt hitték, hogy a marxizmus 
eszméinek átvételével a fejlődés, a fölemelkedés útján indulnak el, és csak 
néhány évvel később döbbentek rá, hogy a „harmadik világ” felé tartanak.14 

A Katolikus Egyház az afrikai országokban ekkor már nem a gyarmatosítás 
eszközével  propaganda-szinten  könnyen azonosítható missziók révén volt 
jelen, hanem bennszülött hierarchia képviselte az egyetemes, tanító Egyhá
zat, s az jelentős befolyást mondhatott magáénak. A „világforradalom” terje
dését főként Afrikában a zsinati állásfoglalás késleltethette volna.

A zsinati atyák egy csoportja a második ülésszakon közel ötszáz aláírást 
összegyűjtve kérte a kommunizmus mint ateista és totalitárius jellegű ideo
lógia elítélését, ám Tisserant bíboros gondosan őrködött a megállapodás be
tartása fölött, jóllehet az előző pápák állásfoglalásaival a kérelmezett elítélő 
megnyilatkozás egybevágott volna. Sok történész máig sem bocsátotta meg 
XI. Piusznak, hogy a fasizmus elítélése után15 öt nappal az ateista kommu
nizmust is elítélte.16 Még kevésbé tudta elfelejteni XII. Piusz megnyilatkozá
sait,  amelyek közül a magyar  Egyház számára kiemelkedően fontosak az 

14 Vö. CARRÈRE D’ENCAUSSE, Hélène, Paul VI et l’Ostpolitik, in Paul VI et la modernité dans l’Église 
(Rome 1984) 547-557, 549.

15 Mit brennender Sorge enciklika (1937. március 14.), in AAS 29 (1937) 145-167.
16 Divini Redemptoris enciklika (1937. március 19.), in AAS 29 (1937) 65-106.
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1956-os forradalom kapcsán közzétett  állásfoglalásai.  Az Egyház részéről 
logikus következmény lett volna, ha a zsinat a kapitalizmusról és a kommu
nizmusról alkotott véleményét sem rejtette volna a totalitárius ideológiák el
len hozott általános elutasítás túlságosan bő köpönyege alá. Az aláírásokat 
tartalmazó kérvényt átvevő tisztviselő, Mgr. Achille Glorieux később úgy 
nyilatkozott, hogy azt véletlenül felejtette íróasztala fiókjában, ezért nem ke
rült az illetékes zsinati bizottság elé elbírálás végett.17

Ennek ismertetése azon emberi tényezők egyikének fölelevenítése, amely 
egyrészt megkönnyítette a szocialista tábor országaiból Rómába utazott ke
leti megfigyelők és katolikus püspökök jelenlétét, másrészt némi egyensúly
hiányt okozott a totalitarizmus elítélése és a hithez való alapvető emberi jog 
hangoztatása során, valamint jelentős szerepet játszott a Vatikán kelet felé 
irányuló diplomáciája alapelveinek lefektetésében.

Az 1962–1965 között tartott II. Vatikáni Zsinat alatt és után a helyzet te
hát változott. XII. Piusz pápa második utóda, VI. Pál pápaságának második 
évében már részleges megegyezés született a Vatikán és a magyar állam kö
zött. A saját hazájában kényszerű száműzetést vállaló fogoly bíboros ezen 
túlmenően hamarosan saját sorsában is érezte a változást, mert a vatikáni és 
a magyar hatóságok között elindultak a tárgyalások az ő külföldre távozásá
ról.  Mindszenty bíboros emlékirataiban ezt  részletesen tárgyalja.  Vajon a 
Vatikán keleti politikája gyökeresen megváltozott volna?

A kérdésre az időbeli távlatok rövidsége, valamint a források csupán rész
leges ismertetése miatt végérvényes választ adni igen nehéz. Mégis, érdemes 
figyelembe venni azokat az adalékokat, amelyek majd a jelenleg még zárt 
levéltári anyagokkal együttesen megadják a teljes választ.

A kubai válság megoldása után a hatvanas években a nemzetközi politikai 
élet területén lassú változás következett be. Igaz, hogy ezt időről időre olyan 
események vetették vissza, mint pl. a prágai tavasz, a világ szabad részén 
mégis egyre optimistábban vélekedtek a szocialista országokkal kapcsolatos 
változásokról. Ha a Vatikán a diplomáciai életben az egyes országok szint
jén túl a „nagy” nemzetközi politikában is jelen akart lenni, tudomásul kel
lett vennie a megváltozott politikai klímát, amely a hetvenes évek enyhülé
sének és a nyolcvanas évek olvadásának az előzménye volt. Franz König 
bíboros, a Vatikán keleti politikájának egyik nagy hídverője (pontifex) Bécs
ből 1968. szeptember 12-én azt üzente VI. Pálnak, annak személyes barátja, 
a francia filozófus, Jean Guitton közvetítésével, hogy „még egy év türelem 
és minden rendbe jön. A keleti tömb országainak keresztényei hamarosan 
példát adnak a nyugati keresztényeknek.”18 Ez az üzenet jól jellemzi az álta
17 WILTGEN, Ralph, M., Le Rhin se jette dans le Tibre (DMM 1992) 272, az eredeti mű: The Rhine  

Flows into the Tiber (New York 1967).
18 Vö. GUITTON, Jean, Paul VI secret (Paris 1979).
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lános optimizmust olyan egyházi körökben is, amelyek előtt köztudott volt, 
hogy a Vatikán keleti politikáját nem a II. világháború befejezésekor kezdte 
kidolgozni,  s  ezen a területen a diplomáciai erők teljes  körű alkalmazása 
sem tudott eredményt elérni. 

Amikor Mindszenty József 1971 őszén végül mégis távozott Rómába, a 
premontrei rend generaliciáján találkozott Jean Guitton francia filozófussal. 
Ez utóbbi néhány szavas beszélgetésüket híven megörökítette,19 és ez meg
világítja  a  szinte  akarata  ellenére  szabaddá  lett,  ám  nyájától,  hazájától 
ugyanakkor megfosztott  főpásztor  gondolatait.  A prímás  arra  hivatkozott, 
azért fogadta el a kiutazást, mert „a Szentséges Atya (VI. Pál) iránti legki
sebb engedetlenség példáját sem akarta adni”. Jean Guitton Mindszenty Jó
zsef bíborosnak arról beszélt,  hogy Franciaországban sokan gondolják: „a 
kommunizmust krisztianizálni lehet, sőt, a kommunizmus egyenesen szük
séges, illetve hasznos az Egyház megújításához, megtisztításához”. Mind
szenty bíboros azonnal felelt, a beszélgetés köztük latinul zajlott: „Impossi
bile est. Lehetetlen. Az egyének ugyan megtérhetnek, de a kommunizmus 
szisztémája lényegileg Isten gyűlöletére és a kereszténység lerombolására 
irányul, és a rendszert megtéríteni lehetetlen.” Ezután vetődött fel a kénye
sebb, személyes jellegű kérdés, amikor a pápa francia barátja a magyar már
tír főpaptól azt kérdezte, vajon kifejtette-e VI. Pál előtt is ezeket a gondola
tokat.  Mindszenty  József  válasza  így  hangzott:  „A  pápa  előtt  ez  nem 
ismeretlen.  Ám VI.  Pál  egyúttal  diplomata  is,  aki  próbálja  menteni,  ami 
menthető.”

Majd elérkezett Mindszenty József magyar prímás számára a végső ke
reszthordozás ideje, amikor a Vatikán az esztergomi érseki széket üresnek 
nyilvánította. A Vatikán keleti politikája ennyire megváltozott volna? Mi
lyen indokok bírták rá VI. Pál pápát ennek jóváhagyására? A végső válasz-
szal még várni kell. Azt azonban már tudjuk VI. Pál egyik közvetlen munka
társától, Achille Silvestrini bíborostól,  hogy a Péter-utódnak fájdalmasabb 
volt meghozni ezt a döntést, mint a szenvedő alanynak elfogadni.20

VI. Pál ezzel a döntésével pápaságának egyik legsúlyosabb „lelki kereszt
jét” vállalta. A Vatikán keleti politikája a mártírságot vállaló katolikusok ha
talmas tömegein szeretett volna segíteni, s közben kidolgozóinak, munkálói
nak is szenvedés jutott a siker helyett.21 Azonban Mindszenty József egyéni 
és vele együtt a magyar Katolikus Egyház történelmi sorsa elsősorban nem 
diplomáciai számítások eredményeként, hanem az áldozatvállalás miatt tel

19
Uo.

20 SILVESTRINI, Achille,  L’Ostpolitik de Paul VI, in  Paul VI et la vie internationale (Brescia 1992) 
113-134.
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jesedett és teljesedik be. A vértanú bíboros 1971-ben latin beszélgetését ez
zel zárta: „Haec est magna spes fidei” – ez a hit nagy reménye.

Végezetül szükséges még megemlíteni, hogy a kilencvenes években nyil
vánosságra hozott negyven dokumentum,22 amely a magyar  kommunisták 
felől mutatja be a Vatikán keleti politikáját, s vele kapcsolatban Mindszenty 
József külföldre távozását, szinte minden egyes sorával ez utóbbinak az iga
zát támasztja alá. Vajon, ha napvilágra kerülnének a Vatikáni Levéltár jelen
leg még zárolt, idevonatkozó aktái, azokból is a vértanú prímás igaza derül
ne ki? Minden bizonnyal: igen. 

21 További irodalom a témához:  STEHLE, Hansjakob,  Die Ostpolitik des Vatikans (München-Zürich 
1975).

22 ÓLMOSI Zoltán, Mindszenty és a hatalom. Dokumentumkötet (Budapest 1991).
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