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A szövegben a "Vatikán"
kifejezés tágabb

értelemben azApostoli
Szentszéket jelenti. A

diplomáciai testület
tagjai sem a Vatikánhoz,

hanem azApostoli
Szentszékhez vannak

akreditálva.

Érsekúr,Onközvetlen
részese volt a tiirtén é
seknek: az 1964. szep
tember 15-i bejelentés
sei egyidejaIeg hozták
nyilvánosságra azújon
nan kineuezett püspi
kök személyét, köztük
érsek úr nevét. Mikor
kezd6dött az 1964-hez
vezet6 folyamat?

XII. Piuszról közis
mert volt határozott
szembenállása a kom
munizmussal.Az6pá
pasága idején hogyan
alakult az említett
irányzatok befolyása?

Bánk Józseffel
1964 a legújabb kori magyar, de talán megkockáztathatom, az egyetemes
egyháztörténetben is jelent6s dátum. Ekkor, a magyar-vatikáni részleges
megállapodással vette kezdetét a Vatikán keleti politikája, amely a kom
munista országok közül elsffként Magyarországon teremtette mega modus
vivendit, az életben maradás lehet6ségét, amit azonban egyesek márakko
riban modus moriendinek, a meghalás lehet6ségének neveztek. Ma is kű

lönbözőképpen ítélik meg az eseményt. Némely értékelések az egyház ha
tározottabb, ellenálló részének, a Mindszenty-vonalnak a jöladását látják
ebben, amelynek talán következménye lett kés6bb Mindszenty bíboros el
távozása az országból, majd felmentése az esztergomi prímási székb61.

Az 1964-es események, a vatikáni-magyar részleges megálla
podás megértéséhez vissza kell utalnunk az állam és az egyház
között 1950. augusztus 30-án aláírt megállapodásra. Ugyanennek
a hónapnak első napján tartotta alakuló ülését a Pázmány Péter
Tudományegyetem dísztermében. mintegy háromszáz pap részvé
telével - egyetlen püspök sem volt jelen - a békepapi mozga
lom . Ekkor kezdőd ött a klérus megosztása: reakciósokra és a ha
talommal együttműködökre,

A Vatikán kezdettől fogva kereste a modus vivendit, s mindig
többirányú politikát folytatott, hiszen az egész világ szempontjaí
ra figyelemmel kellett lennie. Ebből arra lehet következtetni, hogy
Kelet-Európával kapcsolatban két irányzat alakult ki: az egyik a
kemény vonal, a másik pedig a szelídebb, az alkalmazkodásra in
kább hajló . Ennek az az értelme, hogy bánniként alakuljanak is
az események, föl legyenek készülve rá.

XII. Piusz pápáról közismert: igen élesen elítélte az 1956-os ma
gyarországi népfölkelés leverését. A kemény vonalnak - úgy tű

nik - Tardini helyettes államtitkár volt a képviselője. Amikor
Mailone bíboros államtitkár elhunyt, a pápa nem töltötte be az .ál
lamtitkári széket, hanem Tardini és Giovanni Battista Montini (a
későbbi VI. Pál pápa) helyettes államtitkárként (substitutus) mű

köd tek. Montini helyettes államtitkár felfogására - a hírek sze
rint - a kompromisszumok, a modus vivendi keresése volt in
kább jellemző. Az 1964-es részleges megállapodás az ő idejében
született meg.

XII. Piusz 1958-ban bekö vetkezett halála után XXIII. János pá
pa - az em lített kifejezéssel élve - a szelídebb, a tárgyalásokra
inkább hajló vonalat követte. Akkoriban úgy hírlett, ha a három
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A hami pártdokumen
tumokban ismegjelenik
a vatikáni politika
irányváltása:"A Vati
kán politikájában tény
legesen tapasztalható
taktikai váltazJis; hajlan
dó bizonyos tényleges
engedményeket tennipo
litikai céljai elérése érde
kében. Ezt, saját taktíIaín
kat iIletékn, hílxl1ennefi
gye1embenem venni."Az
1959. május 12-i1XJlitíkai
bizottsági haIárOZaIbÓl.

A nemzetközipolitiká
ban a magyar kérdés
hosszúideigelszigetel
te a Kádár-rezsimet.
Közben XXIII. János
pápa összehívtaaII.Va
tikáni zsinatot. Milyen
hatással volt eza hami
egyház helyzetére?

Ekkor mártöbb mint tíz
esztendeje nem tartha
tott a magyar egyház
közvetlen kapcsolatot a
világegyházzal. 1962
ben, a zsinatmegnyitá
sakor Jwgyan alakultaz
állam álláspontja?

Hogyan fogadták a
magyar főpapokat az
Örök Városban?

Mit lehet tudni a meg
beszélések érdemi ré
széről?

nagy - XXIII. János pápa, Nyikita Szergejevics Hruscsov és John
Fitzgerald Kennedy - találkozik, az emberiség közelebb kerülhet
a világbékéhez. Ennek jeleként - föltűnést is keltett - Hruscsov
üdvözölte XXIII. János pápát nyolcvanadik születésnapján.

XXIII. János pápát még a kommunisták is becsülték, törekvése
it el kellett ismerniük. 1961-ben adta ki nevezetes Pacem in terris
című enciklikáját, amelyet minden jóakaratú emberhez intézett.
XXIII. János pápa nem volt diplomata - hosszú ideig apostoli
delegátusként működött Törökországban és a keleti szórványvi
déken. (Az apostoli delegátus olyan országokban teljesít szolgála
tot, amelyekkel a Vatikánnak nincs diplomáciai kapcsolata, így
megbízatása kizárólag egyházi föladatokra szorítkozik.) Gaetano
Ciccogniani közel huszonöt esztendőn keresztül ilyen minőség

ben működött az Egyesült Államokban. XXIII. János pápa trónra
kerülésekor hívta vissza a vele azonos korú érseket, s nevezte ki
bíboros államtitkámak. Az ő és Montini helyettes államtitkár irá
nyítása alatt indultak meg a magyarországi tárgyalások, amelyek
azután a részleges megállapodáshoz vezettek.

1959. január 25-én, a Szent Pál-bazilikában XXIII. János pápa
óriási föltűnést keltő bejelentéseket tett: meghirdette a II. Vatikáni
zsinatot, az 1917-ben kihirdetett egyházi törvénykönyv (Codex
Iuris Canonici) korszerűsítését, revízióját és a római egyházme
gyei zsinat összehívását.

Az egyetemes zsinatra a világ valamennyi püspöke, köztük a
magyar főpásztorok is meghívást kaptak. Közel 2300 püspök jelent
meg az egyetemes zsinaton. Politikai, diplomáciai szempontból igen
feltűnő lett volna, ha Magyarországról senki nem jelenik meg.

A zsinat nyitó ülésén két magyar püspök és egy apostoli kor
mányzó jelenhetett meg. Grősz József, a püspöki kar elnöke 1961
ben elhunyt. Helyére - elsősorban koránál fogva - Hamvas
Endre csanádi püspök került, hiszen egyik érseki szék sem volt
betöltve. Mellette a kiutazók között találjuk Kovács Sándor szom
bathelyi püspököt és Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzót. A
személyek kiválasztására bizonyára a körülmények gondos mér
legelése után kerülhetett sor.

A magyar küldöttséget a Vatikánban szívesen fogadták, mert első

alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy tájékozódjanak a magyaror
szági egyházi viszonyokról. így a Vatikán minden szempontból igen
jól tájékozódhatott az egyház magyarországi helyzetéről.

Közelebbiek nem ismeretesek az akkor lezajlott tárgyalásokról, a
magyar főpásztorok később sem nyilatkoztak erről. Az állam óva
tosságát mutatja, hogy az első alkalommal kiengedett három vezető

után a következő, 1963-as ülésszakra már öt főpásztor utazhatott.
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XXIII. János pápa sze
mélyeésazsinat nagy
ban hozzájárult az
1964-es magyar- va
tikáni megállapodás
létrejöttéhez. A nyilat
kozat szövege ismert,
de a mellékelt jegyző

könyvet máig nem
hozták nyilvánosság
ra. Mi volt az egyez
mény tartalma és je
lent6sége?

Az egyezménynyilvá
nosságra hozatalával
egy iMben bejelentet
ték az új püspökök ki
nevezését is. ön gy6ri
segédpüspök lett. Afor
dulatéve, tehát 1948óta
hogyan alakult afi5papi
sze1cek betöltése?

1964. szeptember 15-én Budapesten írták alá a részleges megál
lapodást, illetve az ehhez csatolt jegyzőkönyvet. Vatikáni részről

Agostino Casaroli prelátus, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Szent
Kongregációjának helyettes titkára, magyar részről Prantner Jó
zsef, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke írta alá a megállapo
dást. Casaroli prelátus utalt arra, hogy harminckét oldalas 
olasz és magyar nyelven készült - jegyzőkönyvet csatoltak a
megállapodáshoz. Az egyik oldalon szerepeltek a Vatikán megál
lapításai, előterjesztései, a másik oldalon pedig az erre adott ma
gyar válaszok. A terjedelemből következik, hogy nyilván számos
téma szerepelt a tárgyalásokon. Három kérdésben sikerült meg
egyezésre jutni, s ezeket tartalmazza az ismert egyezmény.

Megállapodtak a püspöki kinevezések módjában. A Vatikán el
fogadta, hogy a kinevezésekhez a magyar állam előzetes hozzájá
rulását adja. (Ehhez állami részről a jogi alapot az 1957j 22-es tör
vényerejű rendelet biztosította; sajnálatos, hogy a részleges meg
állapodás után is - a Vatikán ismételt kérése ellenére - érvény
ben maradt.) A második pont az eskü letételének kérdése volt.
Sokáig ugyanis vitatott volt, hogy a szocialista alkotmányra a
püspökök és a papok tehetnek-e esküt. Megegyezés született ab
ban, hogy a klérus tagjai letehetik az esküt, de azzal a hallgatóla
gos kitétellel: amint paphoz, amint püspökhöz illik (sicut decet
sacerdotem). Mindaz, ami isteni vagy egyházjogi kérdéseket érint,
nem képezheti az eskü tárgyát.

A harmadik kérdés, amelyben egyezségre jutottak: a magyar
állam visszakapta a római Pápai Magyar Intézetet. Ezzel megnyílt
a lehetősége annak, hogy magyar papok hosszú idő után külföl
dön képezhessék tovább magukat. Az intézet első rektora Zemp
lén György akadémiai rektor volt. Az ösztöndíjasok két-három
esztendőt töltöttek Rómában, s ez idő alatt valamelyik pápai
egyetemen megszerezték legalább a licenciátusi fokozatot.

1951-ben Szabó Imrét esztergomi, Kisberk Imrét székesfehérvá
ri, Bárd Jánost kalocsai segédpüspökké, Endrey Mihályt egri se
gédpüspökké, Wmkler Józsefet 1959-ben - Belon Gellérttel egyi
dőben - szombathelyi segédpüspökké nevezték ki. A püspök
szentelésre ez utóbbi esetben nem Egerben, hanem Budapesten, a
ferencesek pesti templomában került sor. Endrey Mihály mint az
Actio Catholica elnöke, továbbra is Budapesten lakott, s csak bér
málásra utazott le az egyházmegyébe. Az állam előzetes hozzájá
rulása nélkül került sor ezekre a szentelésekre.

Belon Gellért kinevezése jelentette az állam számára a tűrésha

tárt. Ekkor már nem hunytak szemet a tudtuk nélküli püspökki
nevezések fölött. Rogács Ferenc pécsi püspök 1959-es hirtelen ha
lála után a Vatikán Belon Gellértet táviratilag jelölte meg utódául.
Belon Gellért apostoli kormányzóként az egyházmegye valóságos
vezetője lett volna. Az Állami Egyházügyi Hivatal nem fogadta el
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Milyen körülmények
közöttértesültÖn püs
pöki kinevezéséról?

Kikvoltaka további ki
nevezett f6pásztorok?

Belon Gellért kinevezését, s ezáltal a káptalan számára szabaddá
vált az út a választásra. Cserháti Józsefet választották meg kápta
lani helynökké. Cserháti József új tisztségében sokat dolgozott:
többek között ő állíttatta helyre a csodálatos székesegyházat.

1964. szeptember első napjaiban Magyarországra érkezett
Agostino Casaroli, erről azonban csak IS-én, az egyezmény beje
lentésekor szerzett tudomást a közvélemény. lS-ét megelőzően

üzenetet kaptam, hogy keressem föl Casaroli prelátust. Amikor
egy budai villában találkoztunk, Agostino Casaroli közölte velem,
hogy Győrbe, az idős Papp Kálmán püspök mellé kerülök segéd
püspöknek. A hír meglepett. Casaroli prelátusnak adott vála
szomban igyekeztem elhárítani a kinevezést. A győri egyházme
gyében akkor nehéz helyzet uralkodott.

A Szentatya óhaja, hogy ön kerüljön oda - mondotta tiltako
zásomra Casaroli prelátus, majd befejezésül ezt a tanácsot adta:
Bisogna essere prudente, ma fermo. Okosnak kell lenni és határo
zottnak. A későbbiekben is igyekeztem ehhez tartani magamat.
Hasonló szellemű püspöki jelmondatot választottam: "Pie severus
- graviter mitis." Szelídséggel párosuló határozottság.

Hamvas Endre csanádi püspök kalocsai érsek, Brezanóczy Pál eg
ri apostoli kormányzó, íjjas József csanádi apostoli kormányzó, Cser
háti József pécsi apostoli kormányzó, Wmkler József, akit már ko
rábban kinevezett a Vatikán, szombathelyi segédpüspök lett. Ekkor
nyílt meg a zsinat harmadik ülésszaka, amelyre mindannyian Ró
mába utaztunk. (Hamvas püspök már az 1962-es kiutazás alkalmá
val szeretett volna kísérőként magával vinni, de e1zárkóztam ettől,

mert éppen akkor dolgoztam a Kánoni jog című munkám korrektú
ráján. A második ülésszakon, 1963-ban ismét fölkért, s nem tudtam
kitérni kérése elől: titkáraként és tanácsadóként kiutaztam vele Ró
mába, és a levelezését intéztem. (Hamvas püspök régóta ismert, hi
szen amikor fiatal aulista - udvari pap - voltam a prímási irodá
ban, ő volt az irodaigazgató.) Közben a Vatikáni Államtitkárságon
kihallgatáson vettünk részt. Agostino Casaroli többször tárgyalt a
magyar püspökökkel, és egy alkalommal nekem is módom volt ta
lálkozni vele. Ekkor fedtük föl kölcsönösen, hogy három évig együtt
folytattuk tanulmányainkat az Apollinaris római jogi egyetemen.

A kinevezés után néhány nappal Rómába, a már ülésező zsi
natra siettünk. A Szent Péter-bazilika előtt Jean Villot lyoni érsek,
a zsinat egyik titkára nagy örömmel fogadott bennünket, s noha
még nem voltunk fölszentelve, teljes joggal vehettünk részt a zsi
naton. Október 28-án Budapesten, a zsúfolt Szent István-baziliká
ban került sor püspökké szentelésünkre, majd három nap múlva
visszautaztunk Rómába. A szentelés előtti háromnapos lelkigya
korlatot a Domus Mariae-ban, az Actio Catholica épületében 
ahol laktunk - a római angol kollégium akkori spirituálisa, a
magyar jezsuita, Örsy László tartotta.

61



Hogyan fogadta érsek
úr a megbíZJltást?

Hogyan ítélí meg ma,
érsek úr, a részleges
megállapodást?

Amikor legidősebb bátyámmal közöltem püspöki kinevezésemet,
riadtan kérdezte: "Hogyan merted elfogadrú?" Ezt válaszoltam: nem
örülök neki, de nem félek tőle. Bízom a Jó Istenben, hogy megsegít.

Szüleim megélték püspökké szentelésemet. Brezanóczy Pál édesany
ja is ott lehetett ezen a napon. Mielőtt Győrben elfogIaltam a helyemet,
hazalátogattam. Édesapám kikísért az egyszerű falusi ház folyosóján.
Búcsúzóul fölemelte az ujját, és így szólt hozzám: ,,Fiam, ne felejtsd el,
hogy minden ember ember, és a báránykákat, akiket felülrőlbíztak rád,
tisztességesen legeltesd." Ez volt az útravaló pályamunkás édesapám
részéről Ennek szellemében törekedtem helytállni, ami bizony sokszor
nehézséggel járt, de az intelem mindvégig ott lebegett előttem.

Olyan eseménynek tekintem, amely a magyar egyházat hozzá
segítette a hierarchia fönnmaradásához, a működőképesség meg
őrzéséhez. Agostino Casaroli érsek később, amikor találkoztunk,
kifejtette: kockázatosnak vélte a megállapodást, de mégis szűksé

gesnek tartotta a hierarchia, a püspöki kar fönnmaradása érdeké
ben, s abban bízott, hogy a terjedelmes jegyzőkönyvben fölsorolt
problémák (hitoktatás, szerzetesek kérdése stb.) később sorra megol
dódnak. Ezért is nevezték részleges megállapodásnak; ugyanakkor
kísérletnek tekintették a többi szocialista országgal folytatandó poli
tikában. Ha megszűnik a hierarchia - s Casaroli érsek példának
hozta az északi államokat -, szinte lehetetlen később újjáépíteni azt.

A szocialista országok közül a Vatikán először Magyarország
gal kötött részleges megállapodást, s ezzel kezdetét vette egy kes
keny híd kiépítése az örök Róma és a Magyar Népköztársaság
között, a keleti politika, amelynek történelmi jelentőségét és ered
ményeit ma is különbözőképpen ítélik meg. Casaroli prelátus bí
zott abban, hogy a három pontban történő megállapodás után
folytatódik az általuk fölvetett problémák megoldása, és a kes
keny híd egyre szélesebb lesz. Ha nincs megállapodás, a magyar
egyház továbbra is el lett volna zárva a külvilágtól, s magyar pa
pok nem tanulhattak volna külföldön. Lékai László bíboros prí
más kinevezésével (1976-1986) teljessé lett a magyar hierarchia.
A kis lépések politkája nem volt eredménytelen. Ekkor létesült a
XXIII. János szeretetotthon, a Hittudományi Akadémia mellett vi
lágiak részére a levelező tagozat, a Szent Gellért lelkigyakorlatos
ház fölépítése Leányfalun, ahová az egész országból érkeznek fér
fiak és nők lelkigyakorlatra; 1980-ben a római Magyarok Nagy
asszonya-kápolna a Szent Péter-bazilika altemplomában, ahol az
összes magyar szent és boldog domborműve látható, s amelyet II.
János Pál pápa szentelt föl a magyar püspöki kar jelenlétében. Az
egyetlen megmaradt katolikus társulat, a Szent István Társulat
egyre nagyobb példányszámban sok értékes könyvet adott ki,
köztük a teljes Bibliát. A megállapodás után felváltva Budapesten
és Rómában, évente rendszeres megbeszélést folytattak a Magyar
Népköztársaság és a Vatikán megbízottjai.
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