
MÉSZÁROS ISlVÁN

Mindszenty bíboros, a lelkipásztor-főpap

Mindszenty József bíboros közelgö rehabilitációja bizonyára hivatalosan ki fogja nyilvá
nítani: azokat a bűntetteket, amelyek miatt életfogytiglani börtönre ítélték, nem követte
el. Tehát nem volt összeesküvő, nem volt imperialista kém, nem volt valutaüzér. A
közvélemény legnagyobb része ezt eddig is így tudta. Ezért - bár fontos tény a jogi
processzus - ennek véghatározata lényegében semmin sem fog változtatni: mindez nem
volt a bíboros. Sokkal fontosabb ennél az erre a kérdésre adandó válasz: ki volt
Mindszenty bíboros?

Erre annál is inkább sZükséges felelni, mert a rehabilitáció Mindszenty bíboros életének
csupán egyetlen, nem is a leglényegesebb vonatkozására irányítja a figyelmet: esztergomi
érseki, a prímási tisztségébőlkövetkezőpolitikai megnyilvánulásaira. Mindszenty bíboros
életében azonban ez alárendelt szerepet játszott a legfőbb feladat: a lelkipásztori küldetés
mindent átható teljesítésében.

A valós Mindszenty-kép

A rehabilitáció kapcsán a vele foglalkozó újságcikkek, a különféle kiadványok szövegének
központjába nyilván a per kerül. Ez a per azonban nem a bíboros, hanem az őt

törvénysértőerr elítélő rezsim igazi arcát mutatja meg. Mindszenty bíboros nem egy
rosszízű krimitörténet vagy kémhistória hőse vagyszenvedő alanya; nem egy bűnténybe

keveredett ártatlan ember, aki azért maga is valamiképpen .besarozödott": neki ehhez a
perhez semmi köze (akárcsak a többi koncepciós per áldozatainak a maguk peréhez).
Ennek kinyilvánítása a rehabilitáció keretében remélhetőlegelősegítia valós Mindszenty
kép kialakítását.

Mindszenty bíborost a mai fiatalok nem ismerik, mivel az 1970-es, 1980-as években
hallgatás vette körül a nevét, beiktatva őt a szocializmus arctalan ellenfeleinek népes
galériájába. Az idősebbek az 1950-es, 1960-as években rászort sok-sok rágalomra,
szennyre emlékezhetnek, a vádak, hazugságok áradatában bizonytalankodva. 1949 óta
csakis olyan nyomtatott anyag jelent meg róla, amelyben teljesen negativnak ábrázolták
őt a marxista történészek; 1949 óta csakis elmarasztalásban részesült tevékenységének
mindegyik ténye, mindegyik oldala. Lehetséges, hogy a "Mindszenty-per" újra megjele
nése a tömegkommunikációban - a rehabilitáció kapcsán - alakját ismét egyoldalúvá
torzítja; az akkori aktuálpolitikai vonatkozásokat állítva a középpontba, elfedi a lényeget:
Mindszenty bíborost, a főpapot.

Itt az idő, hogy alakját végre a maga teljes tisztaságában, teljes igazságában állítsuk
elsősorbana katolikusok elé, de a más vallásúak, a nem hívők, az egész magyar társadalom
elé is. A 20. század közepén, 1944- 1948 között, rövid fél évtizedre ugyanis Mindszenty
bíboros a magyarság érdekeinek egyik legkiválóbb reprezentánsává magasodott
számunkra s az egész művelt világ számára. A magyarság emberi jogait védte az
embertelen jogfosztó diktatúra ellenében; felekezeti különbség nélkül minden állam
polgár lelkiismereti és vallásszabadságáért, valamint nemzeti különbség nélkül minden
nemzetiség nemzetiségijogaiért emelte fel szavát ország-világ előtt; s a veszélybe került
keresztény erkölcsi és kulturális-szellemi értékek védelmében szállt szembe az ezeket
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megragadó, különbözö "színű" elnyomó politikai erőkkel, a hatalom csábításainak
jottányit sem engedve. Kevés hazai közéleti személyiség tett így ekkoriban, a háboru alatt
és a koalíciós időszakviharos éveiben.

Kétségtelen: az elmúlt 45 év hazai történeti tényeit fel kell tárni és legjobb mai tudásunk
szerint értelmezni kell e tényeket, ezek összefüggéseit, folyamatait. E tekintetben jócskán
van adósságunk a magyarkatolikus egyháztörténet terén, de főként Mindszenty bíboros
történelmi szerepét, jelentőségétilletően.

Elodázhatatlan feladat életművének tudományos feltárása és tárgyilagos, a valóságnak
megfelelő, részrehajlás és előítélet nélküli, az igazsághoz hű ábrázolása. Enélkül nem
érthető meg az 1944-1948 közötti hazai egyháztörténet, de alighanem a köztörténet
sem.

Néhány életrajzi adat

Mindszenty József bíboros 1892-ben született a Vas megyei Csehimindszent faluban,
egyszerűparasztszüíöktöl. A régi magyar család neve Pehm volt, e nevet a későbbi bíboros
Mindszentyre magyarosította abban az időben, amikor éppen a magyarosított nevek
visszanémetesítése dívott.

Szombathelyen járta a középiskólát a premontrei gimnáziumban; ugyancsak Szombat
helyen végezte a teológiát a püspöki szemináriumban. Az első világháboru kezdetén,
1915-ben szentelték pappá Szombathelyen.

Rövid káplánkodás után, 1919-ben Zalaegerszeg plébánosa lett. Harminc éven át a
pasztorációban dolgozott. Feltűnhet.nem volt a teológia tudósa, nem végzett hazai vagy
külföldi egyetemi hittudományi fakultáson, nem volt filozófiai vagy teológiai doktor,
akadémiai tanár. Három évtizeden át mint lelkipásztor élt hívei körében. Ellenfelei
később így gúnyolták: parasztpüspök. plébános-érsek. Ez a lenéző becsmérlés tulaj
donképpen a legnagyobb dicséret, hiszen a püspöknek magasabb színten ugyanez a
legfőbb hivatása és küldetése, mint a plébánosnak: pasztoráció a nép között, minden mást
ennek alárendelve.

Mindamellett igen érdekelte a történelem. Elmélyült történeti kutatásai ered
ményeként dolgozta fel a 18. század jelentős veszprémi püspökének, Padányi Bíró
Mártonnak életét, tevékenységet. Az egyház törvényes jogaiért határozottan kiálló, ennek
érdekében erőteljesenmunkálkodó, s ezért mind az állami hatóságok, mind a protestán
sok ellenállását kiváltó nagy barokk főpapegyénisége minden bizonnyal már zalaegerszegi
plébános korában megragadta.

Egy másik, szívének ugyancsak kedves könyv is kikerült tolla alól. Történelmi témájú
könyvében az egyház jogait erős kézzel érvényesítő főpapot állította példaként olvasója
elé, ebben viszont - ,r4Z édesanya" című könyvében - egy egészen más modellt: a
hivatásának élő édesanyát mutatta be, bensőséges hangvétellel. Egyik könyve értelmet
fejlesztő, akaratot edző, a másik az érzelmek oldaláról hat az olvasójára.

A zalaegerszegi pápai prelátus apátplébánost 52 éves korában XII. Piusz pápa veszprémi
püspökke nevezte ki. Püspökké szentelése 1944. március 25-én történt az esztergomi
bazilikában. Egy héttel korábban, 1944. március 19-én szállták meg a németek Magyar
országot. A második világháboru tombolásának közeperre foglalta el Veszprémben a
püspöki székét. A front hamarosan átkerült Magyarország területére, a szovjet hadsereg
elfoglalta a tiszántúli s a Duna-Tisza közí területeket. s körülvenni készült a fővárost.

A veszprémi püspök a sikertelen október 15-i "kiugrási kísérlet" után memorandumot
szerkesztett, amelyet a dunántúli püspökök közül - Mindszentyn kívül - Apor Vilmos
győri, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát írt
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alá 1944. október 31 -én, Ebben arra szólították fel a nyilas kormányt és rajta keresztül a
hadvezetést: kíméljék meg a Dunántúl népét, ne engedjék, hogy a Dunántúl területe is
hadszíntérré váljon, azonnal szüntessék meg a hadműveleteket.

A követelés nem teljesült, viszont nyilván ez is közrejátszott abban, hogy 1944.
november 27-én Mindszentyt a veszprémi nyilas hatóságok letartóztatták; előbb

Veszprémben a bíróság fogdájában, majd december 23-tól a sopronkőhidai börtönben
tartották fogva, azután az egyik soproni apácazárdában őrizték. A hadihelyzet romlása
miatt 1945 februárjának végén szabadon engedték. Székhelyére azonban csupán április
20-án térhetett vissza.

Újkörülmények között vette kézbe újra egyházmegyéje kormányzását, de néhányhónap
elteltével, 1945 szeptemberében a pápa esztergomi érsekké nevezte ki (az 1945
húsvétján elhunyt Serédi Jusztinián utódaként). Érseki beiktatása 1945. október 7-én
ment végbe az esztergomi székesegyházban. 53 éves volt ekkor. Nem sokkal később, 1946
februárjában a pápa Rómában bíborossá kreálta.

Alig több mint három esztendőnát kormányozta az esztergomi főegyházmegyét,s mint
a magyar püspöki kar elnöke, vezette a magyar katolikus egyházat, amikor 1948.
december 26-án az állami hatóságok letartóztatták. 1949 februárjában összeesküvés
szervezése, hazaárulás, kémkedés és valutaüzérkedés címén életfogytiglani börtönre
ítélték. 57. évét töltötte ekkor.

Eleinte börtönben, majd pedig egy Nógrád megyei falu egykori földesúri kúriájában
tartották őrizetben. 1956 októberének végén - a nemzeti felkelés idején - innen
kiszabadították; november 4-tól mint politikai menekült az Amerikai Egyesült Államok
budapesti követségén tartózkodott, egészen 1971-ig. Ekkor VI. pál pápa közbelépésére
elhagyta a követséget, s ettől kezdve a bécsi Pázmáneumban élt. Közben lelkipásztori
látogatások keretében felkereste a különbözö világrészeken élő magyarokat. 1975. május
6-án - 83 éves korában - halt meg. A sok magyar vonatkozást őrző Mária zarándok
helyen, Mariazellben temették el saját kérésére addig, amíg végleges nyugvóhelyére, a
magyar prímások esztergomi kriptájába temethetik majd.

Legfőbb feladata

Ki volt Mindszenty bíboros és ki nem? Nem volt haladásellenes, nem volt demokráciaelle
nes, nem volt reakciós, nem akarta visszaállítani a korábbi politikai hatalmat, nem kívánta
restaurálni a feudális arisztokrata-dzsentri uralmat.

Mindszenty bíboros 1945 őszétől - amióta mint az ország prímásának hagyományos
politikai feladatai is voltak - egy demokratikus jogállamban gondolkodott, mint a
koalíciós időszak legtöbb polgári politikusa. Ellenezte az ekkor már szerveződésbenlévő
sztálinista diktatórikus pártállam kiépítését. Ehhez ekkor minden magyar állampolgárnak
joga volt.

Ma már egyértelműa marxista történészek előtt is: 1945-től kezdve a diktatúrára törő

politikai erők - hol rejtve, hol nyíltan - akadályozták a katolikus egyházat abban, hogy
funkcióját rendben elláthassa; mindazt a funkciót, amely egy demokratikus jogállamban
magától értetődő.Az egyházellenes támadások egyre fokozódtak 1946-ban, 1947-ben, a
csúcspont az 1948-as esztendő volt.

Mindszenty bíboros - mint mindegyik józanul gondolkodó katolikus hívő - szemben
állt a proletárdiktatúrával. Ennek mintája, prototípusa ugyanis a sztálinista proletárdikta
túra volt: az ortodox egyházat a sztálinista pártállam kiszolgálójává és kiszolgáltatottjává
degradálták; nem volt európai értelemben vett vallásszabadság, az állam, az iskola, a
közélet hivatalos világnézete a materialista ateizmus volt. Avval a politikai vezetéssel,
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amely az egyház, a hit elpusztítására törekszik, az ország prímása természetesen nem
szimpatizált.

Mindszenty bíboros - ilyen körülmények között - nem politikus, nem államférfi, nem
közjogi harcok, országgyűlési viták, pártfórumok "bajnoka" volt, hanem híveiért élő

főpásztor. Lényegében egyetlen feladatot látott el egész életében, amíg csak tehette, de
főként 1944- 1948 között, amikor az egész ország lelkipásztorává lett: szolgálta a
rábízotthívek lelkí iídvösségét, s ennek rendelte alá minden más tevékenységét. Ezvolt a
kötelessége, s ha tiszte szerint jár el, akkor nem is tehetett mást.

Ebben az időben az ország háromnegyed része katolikus volt, legalábbis ennek
anyakönyvezték; az ország felnőtt lakosságának mintegy fele templomjáró hívő

katolikus volt: több millió ember! Ők alkották az országot a háború pusztításai után
újjáépítő, az ország lakosságának jobb életkörülményeket teremtő .doígozö nép"
derékhadát. Ennek a félországnyi katolikusnak az érdekeit, jogait védte a bíboros, és
vezetésével a püspöki kar: nem egyéni érdekeket, nem törpe kisebbséget képviselt.

Mindszenty bíboros legfőbb főpásztorigondja hívei hitének őrzése, erősítése, elmélyí
tése, vedelme volt. 1945-i októberi beköszöntőjébenezt így fogalmazta meg: "Akarok
lenni népem lelkiismerete; hivatott ébresztőkéntkopogtatok lelketek ajtaján; a föltetsző

tévelyek ellenében az örök igazságokat közvetíteni népemnek és nemzetemnek." Sennek
legfőbbeszköze a személyespélda, valamint a buzdítás, a prédikáció, a meggyőzés volt.

Nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem, hogy szóljon bioeibez. Az államhatalom a
rádióban nem engedte megszólalni; újságként csupán a négyoldalas, szükös terjedelmú Új
Ember állt rendelkezésére. Ezért kereste a lehetőséget az élőszóbeli prédikálásra:
fáradhatatlanul járta az országot; együtt volt híveivel a püspöki székhelyek, az egyes
városok nagy ünnepein, a búcsújáróhelyeken, a Zarándoklatokon. Teljesen új magatartás
volt ez az ország primásától: elődje alig-alig mozdult ki Esztergomból. A hívek tíz- és
százezrei vették körül, hallgatták és követték.

1947 elején még sikerült kiadni Budapesten 49 beszédét. A kötet címe: "Igazság és
szeretet". Élete mottója is lehetett ez a cím.

Sokak számára volt emlékezetes 1946 májusában százezer férfi máriaremetei zarándokla
ta. A menet a budai városmajori kistemplomból indult el a bíboros vezetésével gyalog
Máriaremetére. imádkozva, énekelve. Személyesen adta a példát az imára, az önmegta
gadásra, az engesztelésre.

Mindszenty bíboros ugyanis így látta: 1945 tavasza véget vetett a háborúnak,
megszabadultunk az emberiség legszörnyűbbháborújának gyilkos poklából. De egyelőre

semmi okunk nincs még a gátlástalan mulatozásra, az önfeledt vidámságra, a hejehujára. A
magyarság - akárcsak a tatárjárás után vagy Mohácsot követően - súlyos, válságos
helyzetben van. Jelentős az anyagi kár, nagy a szegénység; még fájdalmasabb az
embennilliók pusztulása, tízezrek vannak még hadifogságban, szétszöratasban a világ
különbözö tájain, szinte mindegyik családból hiányzik valaki. S a háború nyomán
felerősödöttaz erkölcsi válság, és testközelbe került a materialista ateizmus.

Magyarország újjáalakítása csupán anyagi eszközökkel nem oldható meg; elenged
hetetlen az erkölcsifelemelkedés. Ennek eszköze az ima, az engesztelés, az önmegtagadás,
az áldozatvállalás, tehát tulajdonképpen a komolyan vett vallásos hit. A katolikus hite
szerint élő ember az új társado-lom erkölcsi (és anyagi) építésének egyik legfőbb

tényezője.

"mztenger kell az egész magyar földre imádságból, hitből, engesztelésböl" - hirdette
1946 karácsonyán. Minden hívőt mozgósítani akart hite komolyan vevésére. hite
megélésére, hite kifejezésére magatartásában, tevékenységében, munkájában, a tudatosan
és nyíltan megvallott élő katolikus hit kibontakoztatására.
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A cél: Magyarország lelki-erkölcsi felemelése. "A nagy cél eléréséhez hatalmas
imádkozó, engesztelő tábor kell: minden életkornak, nemnek; egészségesnek, betegnek;
papnak, szerzetesnek összefogása az imádságban és engesztelésben."

Mindszenty bíboros főpásztorságánakkiemelkedőnégy nagy engesztelőünnepét fogja
majd megörökíteni a 20. század magyar egyháztörténelme, mint az egész országot
átpásztázó, nagy pasztorációs hullámokat. Ezek: a fatimai jelenések harmincadik évfordu
lója 1947 tavaszán; a Boldogasszony Éve 1947. augusztus IS-től 1948. december 9-ig; a
Nemzeti Mária Kongresszus 1947 októberében, valamint a budapesti Eucharisztikus
Világkongresszus tizedik évfordulója 1948 májusában.

így buzdította a bíboros 1947 pünkösdjén híveit e fatimai Mária-jelenések megün
neplésére:

"Május 13-án, fővárosi buzgó híveim hatalmas tömegével imádkozva, együtt emlékez
tünk a Szikla-kápolnában és környékén arra a jelentős harmincadik évfordulóra, hogy az Úr
1917 éve eme napján a Boldogságos Szűz megmutatta Szeplőtelen Szívét a három
romlatlan gyermeknek, hatalmas tömeg imádkozó együttlétében Fatima határában.
Szeplőtelen Szívén át engesztelést sürgetett az emberi lelkeknek a kárhozatból való
megmentésére ... Bekapcsolódtunk mi is az engesztelésbe, hiszen az engesztelésnél alig
van érthetőbb és természetesebb valami a hívő lélek előtt." De: "Akármennyire hatalmas
tömeg engesztelt is ott velem alázatosan, bűnbánóan, mégis csak egy része volt az
főegyházmegyém hívőseregének. Márpedig nincs hőbb főpásztori vágyam és óhajom,
mint hogy egészfőegybázmegyémetjárja átaz engesztelés lélek- és országmentőárama
és főegyházmegyém - főváros és vidék - legyen az engesztelés gyújtópontja."

A Boldogasszony Éve

Már 1947 nyarán elkezdödtek az előkészületek az egész országban, hogy a magyar
társadalom méltóképpen ünnepelje meg az 1848-as magyar szabadságbarc cente
náriumát. Részt kért az ünnepségekből a magyar katolikus egyház is. Az elmúlt
évszázadok szabadságharcaiban mindig ott lobogott a Szűz Máriás zászló a magyar seregek
élén, s most, a második világháború utáni új történelmi helyzetben a Magyarok
Nagyasszonya, "régi nagypátrónánk" felé irányult a magyar katolikus hívek tekintete. Ezért
1947. augusztus l S-én, Nagyboldogasszony napján a magyar püspöki kar és vezetője, a
bíboros főpásztor Esztergomban ünnepélyesen meghirdette a Boldogasszony Évét, a
szabadságharc évfordulójának esztendejére.

"Legyen bár divat manapság az anyagelvűség, a materíalízmus, mely mindent tagad, ami
nem szemmel látható, nem kézzel tapintható, mi - kedves keresztény hívek, magyar
testvéreink - ne szakatijunk el óseink hitétől, a keresztény katolikus tanítástól, mert ég
és föld elmúlnak, földi hatalmak megsemmisülnek, világnézetek elfakulnak, de Krisztus igéi
el nem múlnak, a sziklára épült Anyaszentegyház nem inog meg" - hangoztatta a prímás.

Világos programot állított hívei elé: "Arra hívunk fel benneteket, hogy mínt őseink

tették, töretlen bizalommal helyezzük sorsunkat Isten kezébe a Szűzanya által. Ezért az
1947/48-as év, párhuzamban a 48-as centenáriummal, Boldogasszony Éve lesz. Jelszava:
vissza a Nagyasszonyboz. vissza a magyarság ősi életforrásaibozl Valljuk ismét őt

királynőnknek.hogy kezébe vehesse sorsunk intézését; valljuk meg hűtlenségünket.hogy
visszatéríthessen az lsten felé vezető útra; valljuk magunkat nemzetének, hogy érezterhes
se velünk hatalmát és jóságát!"

De ez az év nem csupán a külső ünneplés éve lesz. "Bajvolna, ha csak ajakkal dicsérnők
Istent. Belső, lélekben való átalakulásunk a fontosabb, sőt minden külsö ünnepnek is
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éppen az a célja, hogy a lélekre hasson. Ez a Boldogasszonynak szentelt esztendő is csak
akkor éri el a célját, ha a magyarság lélekben is újra Mária nemzetévé lesz."

A teendők: Krisztus törvényei alapján újuljon meg az egyén élete; újuljon meg a
magyar családok élete; újuljon meg az ország közösségi-társadalmi élete is hitvalló
világiak által; legyen tudatos és nyílt keresztény mindenki abban a kisebb-nagyobb
közösségben, munkahelyen, társaságban, "ahol szava van".

1947. augusztus IS-én megindult a Boldogasszony Évének országos ima- és engesz
teiés-fotyama. Mivolt a program? Tiszta hazaszeretet, szívbőlfakadó egyházhűség, ezektől

irányított önzetlen keresztény nemzetépítő-társadalomfejlesztőmunka; mélyreható lelki
erkölcsi megújulás, emberhez illő és méltö életforma kialakítása, szoros kapcsolatba
fonódva a természetfölöttivel.

Ahívek SZázezreigyűltekössze a következo másfél év alatt ( összesen mintegy négyés fél
millióan!), kérve Szűz Mária égi oltalmát, elkötelezve magukat hitük és magyarságuk
mellett egy új, tökéletesebb magyar társadalom építésére.

Sa bíboros prédikált, hirdette a hiteles katolikus tanítást, egy sajátos magyar történeti
közegbe ötvözve a hagyományos katolikus hitelveket, a mély, bensőséges, fiúi Mária
tiszteletet szétsugározva.

Nagy lelki élmény ezeket a beszédeket ma végigelmélkedni. Az Új Ember annak idején
részletesen és hitelesen beszámolt tartalmukról. S meglepő felfedezést tehet ezeket az
1947-ben, 1948-ban elhangzott beszédeket kézbe vevő mai olvasó: II. János Pál pápa
napjainkban ugyanezeket a gondolatokat hirdeti - ugyanazokkal a konklúziókkal! 
világszerte elmondott prédikációiban.

A Boldogasszony Éve a 20. századi magyar egyháztörténelem egyik legkiemelkedőbb
eseménye volt: másfél év alatt milliók vették körül a bíborost és püspöktársait, hallgatták
és követték szavukat. Ez nempolitikai tüntetés volt, nem erl'5demonstráció, hanem száz
és százezer együtt imádkozó ember: az imádkozó magyar egyház. Ezért a magyar
egyházért, ezért az ötmillió emberért, hitükért, magyarságukért, evilági boldogulásukért
és örök üdvösségükért tevékenykedett ez a lelkipásztor-főpap.

Beszéljünk ám a politikus Mindszentyről is, de még többet kellene írni a főpap

Ielkípásztor Mindszentyről, igazi arcát csakis így ismerhetjük meg.

Maga a bíboros így számolt be 1948. au~sztus 1S-re írt körleveIében erről a számára oly
kedves, szívéből fakadt Boldogasszony Evéről:

"Népünknek közel ezer év alatt annyi fergeteg és zimankó közepette, Szent István, Szent
László, Nagy Lajos, HunyadiJános, Zrínyi Miklós és Esterházy nádor idejében sok alkalma
nyílt a katolikus hit melletti tanúságtevésre. De 1948 hitvallása minden eddiginél
kiemelkedóbb és történelmibb. A szent király szülőföldién és keresztelő helyén kígön
gyölt fehér zászlót - ősi magyar címer egyik oldalon, Szűz Mária a másikon 
meghordoztuk ebben az évben e szükre szorított országban. Csongrád, Szombathely,
Eger, Sátoraljaújhely, Gyula, Törökszentmiklós, Makó, Máriagyüd, Baja stb. ennek az
országos zászlóbontásnak a kiemelkedő állomáshelyei. Az országos ünnepségek magasra
csapó lángját átvették az összes egyházmegyék és azok ünnepségei a jelentősebb

pontokon - Balassagyarmat, Vasvár, Debrecen, Mátészalka, Jászapáti stb. - messze
vidékek tömegeit vonzották és forrasztották egybe. Katolikus nagygyűléshelyett is Mária
kongresszust rendeztünk a fóvárosban. Lehetetlen meghatottság nélkül lélekben átsuhan
ni ezeken a csodálatosan szép és mélyenszántó ünnepségeken" - emlékezik vissza az
átélt napokra.

"Az idók járásától, megpróbáltatásoktól összeszorult magyar szív égi Édesanyánk és a
magyar történelem szellemének érintésére kitágult, minden várakozást messze felül
múlóan fölségesen megáradt, mint valami nagy, királyi folyam. Egyesek félelmetesen
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nagynak találták. Nem csoda! Benne sodródott nemcsak a katolikusok, de szinte a
nemzet egésze: a magyar falvak megszentelt múltból élő, hithű népe és a főváros

verítékező munkássága a Golgota téren és minden társadalmi osztály. Érettebb korúak és
üde, lelkes ifjúságunk, Mária népének a reménye."

De nem a résztvevők nagy, eddig soha nem látott tömege volt a lényeg, hanem mély
hitük. "A minden eddigit felülmúló, hatalmas megmozdulás, az 50-100-200 ezer
ember együtt magában nem volna még elég. Egyszeri, még oly nagy felsorakozás is lehetne
a magyaroknál nem ritka szalmaláng. De hitükért nagy áldozatok árán, gyalogosan megtett
nagy távolságok, új keletű akadályok egész sorozatán át jöttek össze. Minden résztvevőott
érzett maga körül többeket, testetlen lelkeket, akik röpültek volna, de a szárnyaik annyi
mindentől ólomsúly-nehezek lettek aznapra. A testi fáradtságtól elcsigázottak egész
éjszakát betöltő buzgó imádsága, éneke, virrasztása népünk énjének fölséges megnyilat
kozása volt, a magyar ég alatt jelentkező bűnök ellenében. Ezért áld meg majd min
ket az Úr."

A Boldogasszony Éve ünnepségei 1947. augusztus IS-től 1948 késő őszéig tartottak.
Ünnepélyes bezárása - már súlyos egyházellenes támadások hullámverésében - 1948.
december 8-án történt.

Értékek, jogok védelmezője

Mindszenty bíboros lelkipásztor-főpapvolt. Alapvető feladatának a rábízott hívek hitének
elmélyítését, védelmét, őrzését tartotta. De ebből az alapvető főpásztori feladatból
forrásozott másik kötelessége is: védte az örökségül kapott keresztény kulturális
szellemi értékeket.

Ezért állt ki - a pártállam egyre brutálisabbá váló támadásainak közepette 
rendíthetetlen hittel és szilárdsággal a katolikus iskolák mellett. Mint köztudott. a
katolikus egyház ekkor mintegy 200 óvodát, háromezer általános és népiskolát. 200
középiskolat, valamint több mint száz különféle nevelőintézetetvezetett, tartott fenn. A
magas szintű keresztény müveltség otthonai, a katolikus nevelés-oktatás megbízható
múhelyei voltak ezek a katolikus intézmények. A sztálinista államhatalom éppen azért
kívánta elvenni, hogy a materialista-ateista nevelés színterévé tegye őket.

Mindszenty bíboros az egész magyar társadalom számára kívánta megőrizni a
keresztény kultúra e sok száz esztendős, megbízható bázisait. A veszélybe került
keresztény kulturális-szellemi értékek védelmezője volt a materialista-ateista kultúrpo
litikával szemben.

Az emberi jogok bátor védelmezőjekéntszállt szembe a diktatórikus hatalommal. Ezen
belül csupán a vallásszabadság, a lelkiismereti szabaJság témakörének egyetlen vonat
kozását említjük.

Az egyeduralomra törő politikai erők - a szovjet példát követve - már 1945-től

kezdve tudatosan igyekeztek kiszorítani az egyházat a közéletből. A katolikus felnőtt és
ifjúsági egyesületek felét már a háború után közvétlenül megsZüntették, másik felét 1946
júliusában. A cserkészmozgalmat átalakították, hogy azután beolvasszák az úttörőszérve

zetbe. Semmiféle katolikus jellegű közéleti lapra, újságra engedélyt nem adtak, jóllehet
mindez - egyesületek, sajtó - szükséges lett volna a funkcióképes egyház működéséhez.

Rágalmak sorozata zúdult a papokra, püspökökre, a katolikus iskolákra, nevelőintézetek
re, a katolikus világi vezetőkre; rágalmazták a hitoktatást, gúnyolták a hitet, a pápát. A
taktika: beszorítani az egyházat a templomba, másrészt engedelmessé szelidíteni, hogy az
egyház készséggel kiszolgálja a proletárdiktatúra államát.
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Egyetlen példa: a katolikus ijjúsági egyesületek sorsa. Az. Új Ember 1945. szeptember
30-án cikket írt: "baloldali ifjúsági egyeduralomra" törnek bizonyos politikai erők. "Az.
állam felelős vezetőinek jogsértést és rendbontást kell látniuk a katolikus ifjúsági
mozgalmak ellen intézett támadásban. fogsértést. mert a demokratikus szabadságot el
akarja venni az ország legnagyobb ifjúsági tömbjétől. De rendbontást is, hiszen a
meggyőződése szerint csoportosult ifjúságot tennészetes (nem erőszakolt,hanem sajátos
differenciáltsággal adott) egységében megtépdesi, egymással szembeállítja."

Figyelmezteti a cikkíró az illetékeseket: "A felelős vezetőknek észre kell venniük, hogy
ez a magatartás lényegében demokráciaellenes, hiszen egyeduralomra való törekvés
demokratikusan berendezett államban ellentmondás. Sőt nem más, mint a totális
életrend előkészítésea következő generáció számára. Vagyide akarunk megint visszamen
ni?" - utalt a szerzö a letűnt hitleri totális államformációra.

Mindszenty bíboros érseksége első percébőlkezdve teljes erejével küzdött a katolikus
felnőtt és ifjúsági egyesületek újraengedélyezéséért.

A Nemzeti Mária Kongresszus keretében 1947. október 4-én tartották az ijjúsági
nagygyűlésta budapesti Szent István Bazilika előtt mintegy 150 OOO fiatal részvételével.
Az. Új Ember így számolt be erről: "A szombaton tartott ifjúsági ülés kifejezte a katolikus
millióknak azt az akaratát, hogy legalább ugyanúgy lehessenek ifjúsági szervezeteík és
ifjúsági lapjaik, mint ahogyan a pártoknak vannak. A szabadságharc centenáris évének és
ünnepségeinek küszöbén a magyar katolikus ifj'.Íságnak ezek a követelései jelentik 48
ifjúságának nagy hagyományát."

A vallásszabadságba beletartozik a katolikus sajtá szabadsága is. Ezt az államhatalom
mindvégig megtagadta. Mindszenty bíboros határozottan követelte ezt, kitartóan küzdött
érte.

A lelküsmereti szabadság, a vallásszabadság, az egyesülési jog, a sajtószabadság - a
katolikus egyház tagjain túlterjedő, az egész magyar társadalom számára alaplJető 
jogáért küzdött tehát az ezeket megtagadó Rákosi-diktatúraval szemben Mindszenty
bíboros.

De ugyancsak az egész magyarság érdekeiért emelte fel szavát - mint híveinek emberi
sorsát szívén viselő lelkipásztor-főpap -, amikor a szomszédos országokban élő

magyarság jogfosztottsága, a magyarok, SZIOllákok, suábok: áttelepítésének emberte
lensége miatt a nemzetiségijog súlyos megsértését kiáltotta világgá.

1946. december 21-én tette közzéa bíboros a magyar katolikusok kiáltványát a felvidéki
magyarok tízezreinek Csehországba való deportálása ellen. Milyen keserves az a szöveg,
amelyet 1946. karácsonyi körlevelében felolvastak:

.Príssében állnak előttünk a felvidéki események - írta -, amelyek során a legősibb

magyar települések, csallóközi magyar falvak színtiszta magyar lakosságát fegyveres
csendörök, katonák közmunkára-kiírás ürügyével körülzarjak. Külön a férfiakat, kulön a
nőket, külön a gyermekeket elszállítják Kolin, Pilsen, Prága stb. vidékére. Az. ősök és a
maguk verejtékes szorgalmából szerzett szép vagyonukból engedélyezett némi cókmók
kal hajtják, szállítják őket... Elvész templomuk, iskolájuk, családi házuk, temetőjük.

amelyekhez ezeréves drága emlékek fűződnek.Szobrok, emléktáblák válnak a gyűlölet és
rombolás nyomán romhalmazzá. Embertelenség üli embertestvéreken diadalát, akkor,
amikor a béketárgyalás Párizsban a kiűzesnek ellentmondott és államközi tárgyalást
rendelt ..."

Érdekükben ekkor szinte csak a prímás hallatta hangját, csak ő állt ki a kisebbségi
magyarok deportálása ellen. Lelkipásztor-főpapvolt, éppen ezért védelmezte a minden
embert megilletőemberi jogokat a diktatúrával, mindenfajta diktatúrával szemben.
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Végkifejlet

1948 öszén már magasra csaptak az egybdzellenes támadások a püspöki kar és vezetője

körül. 1948. november 3-án a püspöki kar deklarációt tett közzé,
"A Magyar Püspöki Kar a Boldogasszony Éve befejezésének közeledtével Isten iránt

érzett nagy hálával tekint vissza azokra a kegyelmekre, amelyek ez időben oly bőségesen

áradnak ki magyar népünkre. Az élő bit, Magyarország Pátrónájába vetett bizalom,
Anyaszentegybázunkboz való bűség, országépítő munkakedv és egymás iránt érzett
szeretet és összetartás megerősödése kísérte az ország mindegyik részében Boldogasz
szony búcsújárását. Ennek megindítása és állandó erőben tartása történeti érdeme
Bíboros Hercegprímásunknak, aki erős hittel, lángoló szeretettel és nem csüggedő

buzgósággal hirdette népének az igazság és az élet igéit."
Ekkortájt az álIami és párt-hatóságok, a különféle szervezetek által szított s az egész országot

elárasztó gyűlölethadjáratjelezte: a diktatórikus hatalom birtokába jutott politikai erőkmár a
legbrutálisabb eszközöktől sem riadnak vissza, hogy a bíborost "eltávolítsák" a magyar
katolikus egyház éléről. 1948. november 18-i körlevelében Mindszenty bíboros utalt az
ellene indított hajszára: "Hetek óta azonos -határozatokat- hoznak ellenem. .. Elítélik az
1947-48-as években rendezett Mária-napokon az általam szított -ellentorradalrnat- és
-népellenességet-, Követelik e -káros tevékenység- megakadályozását."

De határozottan visszautasította e vádakat: "ABoldogasszony Éve keretében megrende
zett Mária-napok célja a hagyományos magyar Mária-tisztelet elmélyítése és a vallásos
öntudat erősítése.Soha olyan kérdés, amely meröben politikai, szöba nem került a Mária
napokon. Ellenben hirdettük ott a Mária-erények és Mária-tisztelet mellett a tízparancso
latot, az emberi mé/tóságot, a szeretetet, igazságot."

Úgy látja: ,,A kitűzött célt a Mária-napok elérték. Az ítélethozatalra hivatott magyar
püspöki kar november 3-án köszönö iratban ezt megállapítja. A Mária-napokkal kapcsola
tos támadásokkal szemben azonosította magát velem."

Emellett a legnépesebb tanúsereget hívja bizonyságul: "Ugyanezt tanúsítják az ország
közvéleményétjelentőazok a milliók, akiknek hősiesen áldozatos kitartásával szemben
- az alkalmazókat mélyen lealacsonyító, a demokratikus törvényekben biztosított
vallásszabadsággal össze nem egyeztethető - annyi eszközt kellett igénybe venni és
mégis sikertelenül."

Szinte tragikomikus, hogy határozatban ítélték el őt a sopronkőhidai fogház fegyőrei is:
,,Annak a kőhidai fegyháznak falai közül küldenek hangos üzenetet. amelynek Bajcsy
Zsilinszky Endrevel egyidejűleg26 papommal foglya voltam. Ezt talán tudhatnák azok is,
akik nem ott vagy egyáltalán sehol sem voltak akkor fogságban ... "

S ami az őt elítélő, kicsikart üzemi, hivatali, iskolai határozatokat illeti: ,,Ademokrácia
szólásszabadsága úgy jelentkezik ezekben, hogy ellentmondás kizdrua; és ha - mint
felemelő példák mutatják - mégis van ellentmondás, akkor a demokrácia biztosította
kritika elbocsátást vagy más hasonló beavatkozást von maga után." Mélyen együttérez a
diktatúra e szerencsétlen áldozataival.

Szilárd erkölcsi magaslatról nézi ellenfeleit: ,,Ám nyugodtan nézem a mesterségesen
felkorbácsolt hullámokat. Azon a helyen, ahol nem partok, de az Apostoli Szentszék
kegyéből és bizalmából őrt állok, a tajtékzó hullámok nem szokatlanok, a történelem
változatos. Két elődöm a harctéren esett el, kettőt összes javaitól megfosztottak. Vitéz
Jánost fogságba vetették. Pázmányt, a legnagyobbat, száműzték.Károly Ambrus a betegek
gondozása közepette a pusztító ragály áldozata lett. Elődeim közül azonban senki sem
állott ennyire eszközök híjával, mint én. Annyi célzatosan szött, százszor megcáfolt, de
konokul tovább hirdetett valótlanság nem tajtékzott mind a 78 elődöm körül együttvéve
sem, mint körülöttem."
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Krisztus példáját követi ellenségeivel szemben: "Nem vádolom vádlóimat. Imádkozom
az igazság és szeretet vílágáért; azokért is, akik Mesterem szava"szerint nem tudják, mit
cselekszenek. Szívből megbocsátok nekik."

S márványba kívánkozó drámai szavak: ,,Állok Istenért, egyházért, hazáért, mert ezt a
kötelességet rója rám a nagytnldgon legdruább népem történelmi szolgálata. Nemzetem
szenuedése mellett a magam sorsa nem fontos. "

1948 karácsonyán az esztergomi Bazilikában tartott ünnepi szentrnise homiliájában
szokatlanul bensőséges és megindult hangon fordult híveihez. Többek között ezeket
rnondta: "Ma karácsony van. Ha Urunk megengedi, holnap Szent István első vértanút
ünnepeljük. Ő hittel és kegyelemmel teljes férfiú volt. akit az (Jr adott a kezdődő

jeruzsálemi egyháznak."
Sohasem hiábavaló a vértanú áldozata - figyelmeztet. .Édeseirn, jól jegyezzétek meg.

hogy a szentet, a vértanút míndíg az lsten adja az ernberek iránti jóságából, hogy szeresse,
szolgálja, tanítsa őket. Ellentmondásnak látszik, de valójáhan az a nép áldott, amelynek
vértanúi vannak ... Ne feledjétek el szavamat: van vértanúság vérontás nélkül is. Hittel és
kegyelemmel teljes igaz emberekről beszélek. Azokról, akiket testükben kegyetlenül.
embertelenül kínoznak. vagy akiknek egyéniséget és személyiségét erőszakosanösszetö
rik és mesterségesen megváltoztatjálc Azokról, akiket emberi méltóságuktól megfoszta
nak. Bár vérüket nem ontották, ezek is mind vértanuk,"

S a zárószavak. utolsó szavai híveihez: "Boldog szent karácsonyt kívánok nektek. Szent
Fiával áldjon meg minket a Boldogságos Szűz Mária. És mivel nem tudjuk, hogy mit hoz a
holnap, kívánom, hogy az Úr legyen veletek az új évben!" '

És - tudjuk - másnap jöttek a pribékek, és megkezdődött a híboros megtöretése.
megcsúfolása, megalázása. Dc a tisztán látók előtt ma már világos: "hittel és kegyelemmel
teljes igaz ember" volt, hűséges lelkipásztorjőpap.

TÖRÖKJÓZSEF

Historia est ancilla potestatis

A Századok Repertóriumának rövid bevezetése fölöttébb szemérmesen így fogalmaz: "A
következő (ti. az 1948. évi, de 1949-ben megjelent) kötet már a marxista történettudo
mány célkitűzéseittükrözi". Ez utalhat arra a módszertani, szemléletbeli változásra, amely
a társadalmi-gazdasági tényezők-összefüggésekelmélyült vizsgálatával hathatósan segíti a
múlt jobb megismerését. Ám ezután a bevezetés a Történettudományi Társaság elnö
kének székfoglalójából idéz: "Magasra emeljük azt a történetszemléletet, amely kulcsot ad
ahhoz, hogy a múlt eseményeit hűen feltarva, előbbre vigyük a jelen problémáinak
megoldását is." Ez a kijelentés a "jelen problémáinak" emlegetésével az olvasóban elhinti a
gyanú magvát, hogy néminemű hasznosság is rejtőzik a megoldás mögött, Egyrészt arra
indít, hogy az olvasó saját maga is felüsse a "Századok" szóban forgó évfolyamának 420
oldalas kötetét; másrészt felidézi azt a szállóigévé vált meghatározást, miszerint "a
történetírás bírtokper".
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