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MindszentyJózsef hagyatékából

Levelei és végrendelete (1946-1948)*

Mindszentyjózseflevele Gyöngyösijános külügyminiszternek. A levél előzménye 1946
június l7-re nyúlik vissza, amikor is a 1eréz körnton egy Pénzes István neoü
fiatalember lelőtt két szovjet katonát. július 2-án Szviridov altábornagy, a SZEB
helyettes elnöke levélbenjavasolta több ,,jasisztabarát"íffúsági szervezetfelosziatását,
aminek Rajk László belügyminiszter néhány hét múlva eleget is tett. (Egri Erseki
Levéltár "Sodalitates et uniones 1943- 1951", 3011/1946)

Gyöngyösi János úrnak,
külügyminiszter

Budapest
Szabadság-tér 15.

Külügyminiszter Úr!

A Teréz-körúton június közepén, fényes nappal, százak szemeláttára történt két
erőszakos orosz halálesetbőlés több sebesülésból kiindulva és ezen az alapon történik a
magyar nemzet zömét kitevő katolikus Egyház ország-világ előtt való súlyos megbélyeg
zése, a katolikus egyesületek sorozatos feloszlatása és az egyháziak megrendszabályozása.
Ezért aluIírottat, de az egész nemzetet közelről érdekli a Teréz-körút fenti eseménye.

Akérdéses eseményrőlmegjelentek ugyan híradások, de ezen közlések és nyilatkozatok
után és alapján a magyar közvélemény egyetlen tá1'gyilagos embere sem tudja a körúti
eseményekpontos és való lefolyását és tényét. Amagyar kormány tényeivel ellenben helyt
adott a katolikus Egyházat érintő súlyos vádnak. Ezért a megtámadott becsület
védelmének a kötelessége hárul reám, mint a magyar katolicizmus fejére.

A komoly jogrendben a vádlottnak jogában áll a terhére írt bizonyítékokat betekinteni.

1. Ezért a megvádolt magyarkatolikus egyház fejeként hivatalosan tisztelettel kérem,
hogy a Teréz-körúti esetre vonatkozó pontos tényállást, bizonyítékokat, nyomozati
anyagot betekintésre nekem sürgősen rendelkezésemre bocsátani, vagy ha kiadásuknak
nehézsége lenne, igazolt megbízottarnnak Miniszter Úr, avagy megbízottjának jelenlété
ben betekintés és jegyzetezés céljából megmutatni szíveskedjék Ezeknek a bizonyíté
koknak a magyar kormány birtokában létét biztosra kell vennem, mert különben nem
képzelhetem, hogy a magyarkormány az eset nyomán ilyen messzemenő intézkedéseket
mert volna foganatosítani.

Ha pedig ez a tényállás és ezek a bizonyítékok esetleg mégsem, vagy már nem lennének
a magyar kormány előtt, kérem, hogy ezeket az intézkedéseket kívánó Szviridov
ezredestől. a Szövetséges Ellenőrző Bizottság helyettes elnökétől fennebb jelzett
betekintésre sürgősenmegszerezni szíveskedjék, Magam hozzá nem fordulhatok, mert bár

• A dokumentumok más levéltárakban is föllelhetők, de jelen forrásközlés a megadott lelőhely

anyaga alapján készült.

382



köztudomás szerint az intézkedések hátterében ő áll, de magukat az intézkedéseket a
magyar kormány tette meg és hajtja végre.

Nem értem sem magam, de az egész magyar közvélemény sem az állítólagos tettes
kapcsolatát a feloszlatott katolikus egyesületekkel, hisz a kiadott jelentés szerint, állami
szakiskolai tanuló volt. Nem értjük, miért nem vonták előszörkérdőreazokat a katolikus
egyesületeket, amelyeknek ő esetleg tagja volt és miért nem rendszabályozzák meg
elsősorban azokat a papokat, akikkel közvetlen kapcsolata volt. Miért nyúltak hozzá a
Teréz-körúti események miatt a fóiskolások Emericana-jához, a falusi legények Kalot jához,
a falusi leányok Kalászához, a munkásokból tömörült Ker. Szocialista egyesületekhez stb.
és az ő intézetében esetleg talán nem is létező Cserkészethez? Miért akarják megrendsza
bályozni pl. a papságból pl. PéterJózsefváci lakost? llyen nevú pap Vácott nincs, ellenben
van PéteryJózsef váci püspök, aki az állitólagos tettest nem ismerte. A felsorolt papok a
felsorolt módon - P.Kerkai kivételével - nem léteznek. Nem tudom, de tudni kell, hogy
p. Kerkai miként nyert bizonyítottságot az ügyre vonatkozó iratokban.

2. Az ügyre vonatkozó ÖSSZeS adatok, amelyek hiteltérdemlóen beszerezhetók, ÖSSZe
gyűjtést kell hogy nyerjenek. Ennek érdekében azonban nyilatkozatot kell, kérnem, hogy a
TeréZ-körúti gyilkossággal kapcsolatban nyilatkozatot vagy vallomást tevók semmiféle
üldöztetésnek, pláne lefogásnak nem lesznekkitéve. Azügyet ÖSSZeS adataival együtt a magam
résZéről felkért neves büntető~ testületének a kezeDe kivánom letenni.

Amennyiben ez a két indokolt kívánalom nem teljesül, a következő lépéseket fogom
megtenni:

a) Magát az esetet, amint azt megtudni módomban volt és ennek nyomán és ürügyén a
katolikus egyesületeken és egyházi személyeken alaptalanul esett sérelmeket és mindazt,
ami ezzel bármiképpen összefüggésben van, az egész világnyilvánossága elé fogom tárni.

b) Sor kerülhet arra, hogy a katolikus egyesületek feloszlatásának elrendelőit és
végrehajtóit az Egyház lelki hatalmával súlyos fenyítékkel leszünk kénytelenek sújtani és
ezt a nagy nyilvánossággal is közölni.

e) Mivel pedig az iratokba való betekintés nélkül az alapul szolgáló esetet nem
tekinthetem indokoltnak, elkerülhetetlenül most kérnem kell egyesületeink feloszlatá
sának megszüntetését és ez irányban tett intézkedéseknek visszavonását.

Miután pedig az intézkedések sorozata folyamatban van, kénytelen vagyok az áradat
folytatásának megakadályoZása céljából ez iratomra a választ a legrövidebb időn belül,
legkésőbbe hó 2{j·nak estéig kérni, ameddig további lépéseimet függöben tartom.

Fogadja Miniszter Úr tiszteletem őszinte nyilvánítását.

Esztergom, 1946. július 22. MindszentyJózsef s. k.
bíboros, hercegprímás,

esztergomi érsek

MindszentyJózsef levele Nagy Ferenc miniszterelnökböz a katolikus~tekfelosz
latásaügyében. (Egri Érseki Levéltár nSodalitates et uniones 1943-1951 ,5122/1946)

Nagy Ferenc úrnak,
miniszterelnök

Miniszterelnök Úr!

Budapest

Folyó évi júl. 17·i kelettel 3639jl946. sz. a.Miniszterelnök Úrhoz katolikus egyesületeink
érdekében és védelmében intézett első iratom óta a püspöki kar nevében folytatólagosan is
minden lehetőtelkövettem e kérdésnek nyugv6pontra juttatása céljából

Elhangzottak ígéretek, munkába léptek a legkomolyabb és a legsúlyosabb állami
tényezők, hogy Miniszterelnök Úr mellett csak még a nemzetgyúlés jelenlegi elnökét
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említsem, de az ígéretek beváltása nem következett be, az eljárók fellépése úgyszólván
teljesen eredménytelen maradt.

Bizakodni lehetett és kellett a köszönettel vett külön kormánybiztos beállításában, de
ennek fáradozása is legalább eddig hatástalannak bizonyult. A püspöki karnak külön
kiküldött tárgyalója is eredmény nélkül fáradozott e téren.

Mindezek mellett és után egyenesen érthetetlen és megmagyarázhatatlan, hogy
nemcsak a jogtalan és alaptalan áramlat nem állott meg, és nem nyertek az ígéretek szerint
orvoslást az eddigi sérelmes intézkedések, hanem tovább is, sót fokozottan folyik az
egyesületek feloszlatása.

A kérdés rendezése ui. részben akarati, részben hatalmi kérdés. A kapott biztatások és
ígéretek a komoly akarat megléte mellett látszottak tanúskodni, a szükséges hatalmat
pedig a kormány és fejének kezében hiányolni nem lehet és szabad. Hát hol van az a rontó
erő, mely mindezeket keresztezi és amely ilyen megmozdíthatatlanul lebírhatatlan?! ...

Egyesületeink tagjait és általában az egész katolikus köZVéleményt biztatgattuk,
nyugtatgattuk a kapott ígéretek továbbadásával. A nyugtalan katolikus közvélemény már
már minket is hítegetöknek fog tartani, amit semmiképpen nem vállalhatunk. Nincs is más
hátra, mint hogy a katolikus nagy nyilvánosságot e kérdésben további leplezgetés nélkül
tájékoztassuk és magunkról így a felelősséget elhárítsuk. ,

Jónak láttam még egyszer a legkomolyabban felhívni Miniszterelnök Ur figyelmét erre a
szabadság érvényesülésnek keretébe tartozó nagyfontosságú kérdésre. Teszem ezt azért
is, mert a kormánynak ez ügyben nemcsak halogató, hanem tovább is kellő alap nélkül
feloszlatásokat szörö eljárásából már a helyi hatalmasságok is jogtalan és alaptalan
intézkedésekre vetemednek e téren. Több szomorú és felháborító eset is tanúskodik már
a túlkapásokról. Elnézésük teljesen fel fogja borítani sok helyen a békét és a nyugalmat.

A teljes pontosság okából megjegyzem, hogy a volt KAWT újjáalakíthatásár61 szölö
engedélyről K P. Sz. címen,most értesülök

Fogadja Miniszterelnök Ur őszinte tiszteletem nyilvánítását.

Esztergom, 1946. november 23. MindszentyJózsef s. k,
bíboros, hercegprímás,

esztergomi érsek

Mindszenty Józse! levele Nagy Ferenc miniszterelnőkhöz. A levélben Mindszenty
visszautasítja a katolikus egyházat értpolitikai támadásokat a magyar sajtóban és a
közéletbl!fl. (Csanádi Püspökség Levéltára, 3030/1946)

Nagy Ferenc úrnak,
miniszterelnök

Miniszterelnök Úr!

Budapest
Kossuth Lajos-tér

A sajtóból most értesülök, hogy Miniszterelnök Úr dec. 3-án a pártjabeli képviselők
értekezletén, amikor a Szabadságpárt megnyilatkozásait visszautasította, továbbá az
éjszakai élet megrendszabályozásának bejelentésével egyidejűlegmegállapította, hogy: "a
politikai élet demokratikus fejlődéséhez képest az egyházak fejlődése lassú és szeretné
megóvni őket attól, hogy az elmaradás következtében céltábláívá váljanak a legkülönbö
zőbb politikai támadásoknak" (Kis u., 1946. dec. 5.)

Még ma sem lévén az Egyháznak napilapja, kénytelen vagyok rnegíegyzéseímet az ország
66,9%-a védelmében ezúton megtenni.
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l. Nem szerenesés és helyes az Egyházat politikai pártok csetepatéi közt és "a mételyezö
éjszakai élet"-tel együtt emlegetni. Az. EgyháZaz életnek egészen más, jóval magasabb síkja,
mint amazok.

2. Az. Bgyház demokratikus fejlődésea politikai élethez képest lassú, ez a panasz.
Ha az EgyháZcsak a politikai életbőlés nem az Evangeliumbólvenné eligazodását, akkor

rosszul járna az állam is, az EgyháZ is. igy 1867-1910 közt liberális, 1944-ben nyilas
EgyháZ lett volna.

Ami a politikai élet kielégítődemokratikus fejlődésétilleti, azt a felelősekből sokan nem
egészen így ítélik meg. A párisi tárgyalások után Gerő miniszter és Szakasits miniszterel
nök-helyettes egyöntetűenúgy nyilatkoztak, hogy demokráciánk nem fejlődikkíelégítő

en. Dr. Pfeíffer igazságügyi államtitkár szerint: "Minden kérdéshez hozzátapad a hatalom, a
párt é~ az egyéni politika." (Világ, 1946. nov. 29.)A Kisgazdapártfőtitkáravezércikkben
(Kis Ujság, 1946. nov. 20.) és a Magyar Amerikai Társaságban tartott előadásábanszíntén
nem találja kielégítőnek a magyar demokratikus fejlődést, mert megállapítja, hogy: az
államgépezet hatalmi pozícióit a kisebbség a szakértelem rovására tervszerűenmeghódít
ja; olyan a hatalmi helyzet, hogy annak fenntartása a nép többségében bizalmatlanságot és
nyugtalanságot kelt. A demokratikus fejlődést meghiányolja a rendőrség és bíráskodás
terén. Ellenséges parcellákra szaggatják az államigazgatást. A parasztságnak a demok
ráciában alárendelt szerepet kell vállalnia. Semmi jele annak, hogy a nép döntésének
megfelelöen a kormányban, az államigazgatásban és rendészetben bizonyos demokratikus
szellemű változtatásokat végrehajtsanák, a választási döntés után kirívóan jelentkező

pártpolitikai elfogultságot csökkentsék, az egész vonalon azonos mértékkel mérjenek,
Veres Péter (Szabad Szö, 1946. szept. 15.) mondja: "Minden becstelenség, szenny,

minden úri huncutság megmaradt, csak éppen demokratikus köpenyeg alá búvik."
.Panaszáradat önti el az országot, mindenki panaszkodik mindenki ellen" (Szabad Szö,
1946. július 28.) "Egyáltalán nem megy semmi sem, vagyha megy, rosszul megy, visszafelé
megy. Mindenki mást várt az új rendtől, mint ami jött. Az. a veszély fenyegeti az egész
munkásosztályt, hogyfeudális zsarnokok helyett most majd demokratikus piócák szívják a
vérét." (Szabad Szö, 1946. nov. 24.)

Miniszterelnök ur is méltatlankodva mondja Bicskén: "Nem lehet csak úgy egyszeruen
mindenkire ráfogni, hogy a demokrácia ellensége és intemálótáborba dugni, besügas,
irigykedés, zaklatás alapján." (Magyar Nemzet, 1946. aug. 13.) Panaszos hangon hozza fel
Kecskeméten, hogy nehéz az együttműködés akkor, ha egyik, vagy másik pártnak ~
égvilágon minden szabad, a többségi párt pedig naponként kénytelen megalázkodni. Uj
mentalitást sürget: a pártok ne legyenek önzők.Arányosítást kíván. A magyar nép egyetlen
rétege se érezze magát elnyomottnak. (Magyar Nemzet., 1946. okt. 3.) Békésen a
kiskirályok hatalmaskodását emlegeti méltatlankodva. (Kis Ujság, 1946. okt. 22.) Aug. 7
én a parlamentben arra kéri az igazságügyminisztert, hogy a Not. sokkal nagyobb
körültekintéssel hozza meg ítéletét, mint az I. fokú bíróság.

Kovács Béla ( említett előadása)szerint már nem is a demokráciáról van szó: "Szegeden
demokráciára szövetkeztünk, de máris a szocializmusért folyik a küzdelem közéletünk
ben."

A politikai élet vezetői eszerint nem találják olyan példásnak a politikai élet
demokratikus fejlödését, hogy az Egyház beíratkozhatnék iskolájukba tanulónak. A
többségi párt főtitkáraszerint ez az iskolamár nincs is. Es ha nincs, legkevésbé a szörasem
méltatott EgyháZteherlapján tarthatják nyilván. Nem az EgyháZlassúsága miatt van a baj. A
tudta, megkérdezése és minden komoly előkészítésnélkül kiadott földreform földhözjut
tatottjainak 1945 májusában a püspöki-kar áldását küldte. Az. általános iskolát, bár a
szakemberek, még a kultuszminiszteriumbeliek is ellenezték, sót a kultuszminiszterium
hivatalos lapja is éles szakvéleményeket hozott ellene, nagynehézségek ellenére az egész
vonalon bevezette a katolikus iskoIákba. A közéletből kiszorítását némán viselte.

Egészen másban van a baj oka. Egyik miniszterelnökünk rajtam keresztül kéri a vatikáni
diplomáciai kapcsolatot. Amikor a Vatikán készséges igent mond, írást kapok, hogy
minden feltétel teljesítésével meglesz a kapcsolat. Elmúlt 12 hónap és a kvirináli
követséget csinálták meg.
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Az ország miniszterelnöke kijelenti július végén a nemzetgyfilésen ennek tapsviharában
ama törekvését, hogy az intemalótaJorok, a rendóri intézkedések mielőbbm~ek;

elkövetkezik az amnesztia. (Magyar Nemzet, 1946. július 31.) Bicskén hasonló kijelentés
hangzott el. Rákosi h miniszterelnök az intemalótaJorok megsztinését ugyancsakjúliusban
közelinek mondja. Amikor az Egyház~ kív.útja az amneszWh, a politikai élet
kón.Jsbanmondja: az Egyház nyitott kapukatdönget. Ésazok a kapúk - elnöki, miniszterelnö
ki,h miniszterelnöki kijelentés ellenére is - zárva vannakés mögöttük: csakegy helyen 5000
ember él olyan sorsban, amely az emberhez és a demokráciához méltatlan. A katolikus
egyesületek miatt július 19-én a többségi párt politikai bizo~ bizalmatlanságot
szavazt2k a feloszlatónakés lekötötték magukataz egyesületek~Usához.A feloszlató
helyénvan;egyetlen egyesület sincs a többezerbőlvisszaállítva, sőt azóta újabb egyesületeket
oszlanak fel anélkül, hogy a megszál.lók kívánták volna. Internátusokat vettek el, diákok
kerültek utcára, hogy egy maganos ember kedve szerint lakhassék.

Az Egyház ma távol áll a napipolitikától, püspökei nem törvényhozök, Ez nem az Egyház
hibája. De dolgozik. Viszi a hitéletet, iskoláiban a nemzet nagyobb felében a kultúrát, bár
üres a keze. Az egyre növekvő nyomor ellenében, amely Veres Péter szerint lehetne
kisebb is, hallatlan erőfeszítést végez belső és külső vonalon, hogy akadékoskodások
ellenére bejöhessenek a vatikáni, amerikai, ír, belga, hollandi, svájci stb. katolikus
szeretetadományok. csak Budapesten jelenleg 120 népkonyhán 14400 ebédet ad ki
naponta. Tartja a lelket a népben, hogy a nyomortól, szerettei távollététől. a börtöntől

kétségbe ne essék. A Duna, Ipolyvonalán az Egyház jelent meg elsőnekazok körében, akik
ajkukon a panaszt a magyar államra és a hátukon a cseh-szlovák ostort hozzák.

Emellett az egyház viseli az ismert sérelmek egész sorát, amelyek körül intézkedés nem
történt, volt idő, hogy még választsem kapott. Mi mondhatnók, hogy az elismerés mellé,
amit MiniszterelnökOrtól köszönettelvett több ÍZben az Egyház, tettekbeli méltánylásban
kevéssé volt része.

3. Ami azt a félelmet illeti, hogy az Egyház politikai támadások céltábláivá lesz, ez a
félelem elkésett. Anélkül, hogy "maradi" volna, a legkülönbözőbb támadásokbanvan része
már 1945 nyarán és azóta szüntelen sajtóban, gyűléseken, tanfolyamokon, parlamentben,
vármegye- és községházán, gyárakban, hivatalban, iskolában, utcán, színházban, moziban,
az Egyháztól elrabolt kultúr- és egyesületi házakban, elsüllyesztett körlevelekkel, Egyház.
nak, pápának, püspöknek, káplánoknak, hitoktatóknak, diákoknak, a Rókus előtt imádkozó
híveknek, hittételeknek, erkölcsi törvényeknek, szentségeknek, templomoknak, ísko
láknak, egyesületeknek, el a 'Ieréz-körütí gyilkosság vádj<üg, amit a magyar kormány is
magáévá tett. És a vádakat nem volt módjában közölni, csakvelük ország-világ előtt minket
mint gyilkosságra felbujtó bűnszövetkezeteta szégyenfához kikötni.

Támadta az Egyházat Miniszterelnök Úr mindkét helyettese, népjóléti minisztere
(Szent Istvánt még,1945-ben), a képviselőháZ alelnöke stb.

Miniszterelnök Ur nem érti félre az őszinte választ és panaszt, aminek semmi egyéb
célja, mint a ködben világosság, az esetleges tévedésekben igazság és tisztánlátás.
Amennyiben nem az én Egyházamat méltöztatott érteni, méltóztassék az egész választ
tárgytalannak tekinteni. .

Fogadja Miniszterelnök Úr őszinte tiszteletem nyilvánítását.

Esztergom, 1946. december 14.
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Mindszenty József végrendelete 1948-bó1. A végrendelet eM részében Mindszenty
egyházi és politikai kérdésekkel foglalkozik. A végrendelet második részében szeme1yes
ingóságaivalfoglalkozik, melynek kőzlését61eltekintünk. Jámbor Ottó kutató anyagából.

VÉGRENDELET

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Lelkemet ajánlom Teremtő,

Megváltó és Megszentelő Istenemnek. Halálom után testemet legegyszeruöben tegyék
pihenőre. Gyászkocsi, koszorúk nem kellenek. Kispapjaim vigyék a Bazilikába. A
koszorúmegváltás legyen a nagyobb családú esztergomi szegényeké. GyásZbeszéd
mellőzendő, helyette énekeljék el: Jézusomnak kegyelméből.

Megköszönöm vikáriusaimnak, főkáptalanomnak, udvari papjaimnak, espereseimnek,
papjaimnak, híveimnek a segítséget és hűséget.

_ Megbocsátok mindenkinek. Isten kegyelmét kérem Egyházam és hazám ellenségeinek.
En is alázatosan bocsánatot kérek mindenkitől,ha akaratlanul bárkit megbántottam.

A hercegprímási trónust 36 órás töprengés és vergődés, két főpap és gyóntatóm
meghallgatása után vállaltam, hogy a nehéz viszonyok közt esetleg további félesztendőre
ne késsék a betöltés és abban a tudatban, hogy vagy fogság- vagy gyaIázatviselő kell most
ide és erre - Isten segítségével - való vagyok.

Hálát adok Istenemnek, hogy szent nevéért gyalázatot szenvedhettem, amit hazámért
szívesen viseltem és ajánlottam fel. -

A marxizmus és jelszótömkelege, ha célt érne, az ország veszte. A küzdelmet hagyom
utódaimra és a püspöki karra. Hála Isten, ezt a veszedelmet 1945-ben oly tisztán láttam,
mint ma. Ezen a téren nem kell annyi politikámért bűnvallomásttartanom.

Szent István Magyarországáért, a nemzetiségekkel megbékélés, a Szent-István-gondolat
jegyében, a Szent Korona és királyság az osztályok megbékélése útján kell biztosítaní. A
katolicizmus minden téren való egységét gondosan meg kell őrizni, hogy az idegen
célokat szolgáló felekezések szerephez ne jussanak. Az engesztelés ne lanyhuljon, hanem
inkább erősödjéka nagyasszonyunk tisztelete szellemében. ( ... )

Esztergom, 1948. jan. 7. MindszentyJózsef
hercegprímás

Dr. Tóth Kálmán
Dr. Sigler Károly

felkért végrendeleti tanúk

Balogh Margit összeállítása

387


