
A büntetési nemek egyenkénti taglalása izgalmas és 
szórakoztató olvasmány. A halálbüntetés körül fortyogó 
korabeli indulatok összegzése azért, mert az abolícionis- 
ták hazai felbukkanását, a polgári szellem jegyében el
marasztalt rendi-feudális büntetési praxist kritizáló, s az 
új, korszerű és filantróp büntetési modellt szorgalmazó 
hangok kórusát illusztrálja. A polgári értelemben vett sza
badságvesztés-büntetés egyfelől mint a halálbüntetés és a 
megalázó testfenyítő büntetések helyébe lépő új jelenség, 
másfelől mint a törvény előtti egyenlőség politikai szim
bóluma uralta a büntetéstani viták terepét. A két bünteté
si nemmel kapcsolatban egybegyüjtött érvek, ellenérvek 
és információk szemléletes körképet adnak úgy a magyar 
büntető igazságszolgáltatás korabeli állapotairól, miként 
az új eszmék magyar és rendi interpretálásáról. Ezzel 
kapcsolatosan érdemel különös figyelmet még a „Helyi 
kezdeményezések” cím alatt összefoglalt híranyag. Mint 
ismeretes, az 1843/44. évi büntető javaslatok kudarca az 
országos büntetőjogi (büntető perjogi és börtönügyi) refor
mot is elnapolta, de a másfél évtizedes polémia nem múlt 
el nyomtalanul, s a helyi gyakorlatban (ahol a consuetudi- 
nális praxis lehetővé tette a módosításokat központi támo
gatás nélkül is) sorra regisztrálhatta a szerző a megújítási 
kísérleteket a nem nyilvános fenyítések intézményesülé
sétől a megyei börtönalapítási és építési kísérletekig.

A dolgozatnak különleges erénye aprólékos precizitása 
és pontossága. Logikus vonalvezetése nem hagy hiányér
zetet az olvasóban. Megállapításai a helyén vannak, szisz- 
tematikus gondolatmenete nyomán a dolgozat a teljesség
gel kacérkodik. Bató Szilvia módszertani döntése, hogy 
ti. minden általa fontosabbnak tartott fejezet-fejezetrész 
végére összefoglaló összegzést készít, jól szolgálja az ol
vashatóságot és a munka folyamának követhetőségét.

A feldolgozott hatalmas szakirodalom csoportosítá- 
si technikája érdekes. Több száz munkát válogatott szét 
szerzője publikálásának kora szerint: függetlenül műfajá
tól (hogy ti. tankönyv, kézikönyv, esszé vagy pamflet-e a 
vonatkozó írás) „forrásokra” és „irodalomra” osztja a fel
használt munkákat. Forrásnak tekint minden müvet, amely

a polgári átalakulást megelőzően született: így a vizsgált 
évek után publikáltakat is, függetlenül attól, hogy szolgál- 
hatott-e adalékkal Kossuth Pesti HirlapbéU tevékenysé
géhez, avagy sem. így Kassay Adolf büntető magyar jog
tana, Kemény Zsigmond Kodifikáeió és históriai oskolaja. 
Lukács Móricz Büntetőjogi theóriák című munkája, vagy 
Szalay László Publicisticai dolgozatai.

A szerző meggyőzően bizonyítja munkájában, hogy a 
szaksajtó alakulása (mely a büntető jogtudomány fejlet
lensége és a fizetőképes kereslet okán fejletlen maradt) és 
a kodifikáeió sikertelensége között szerves kapcsolat volt. 
Ennek okán a jogi szakkérdések alternatív fórumokon 
jelentek meg, a negyvenes évektől a politikai sajtóban, 
amelynek zászlóshajója a Pesti Hírlap volt. A politikai 
vitává átlényegült büntetőjogi kodifikációs polémia nem 
hátráltatta a büntetőjog modernizációját, hanem kifejezet
ten gyorsította a folyamatot, beleértve a magyar büntető
jogi szaknyelv kimunkálásának nagy feladatát is. Sziszte
matikus áttekintésben elemzi a Pesti Hírlap híradásait és 
információs bázisát, rovatonként és a büntetések sorrend
jében sorolva elő a bizonyítékokat, s támasztva alá előbbi 
megállapításait. A szerző megkérdőjelezte azt a közismert 
jogtörténeti toposzt, miszerint Kossuth Lajos a Pesti Hír
lap segítségével a büntetőjogi kodifikációt befolyásolva 
előkészítette volna a halálbüntetés eltörlését. A szabadság
vesztés-büntetésre vonatkozóan pedig igazolta azt a tényt, 
hogy bár az új, korszerű büntetési nem ismertetése és vi
tája Kossuth lapjában igen széles teret kapott, de büntetés
tani szempontból értékelhető információk igen szűk kö
rűek. Összességében pedig a Pesti Hírlap ..nem tett mást. 
mint a hagyományos rendi nyilvánossági fórumokon zajló 
vitákat közvetítette az olvasóközönségnek". Figyelemre 
méltó azon konklúziója, miszerint „megkockáztatható a 
feltevés, hogy az 1843. évi javaslatok országgyűlési buká
sa nem kizárólag a kormányzat 'intrikái' vagy a főrendek 
’maradisága’ miatt következett be, hanem esetleg már elő
re „kódolva” volt a kodifikáeió történetében.

Mezey Barna
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igazolják a Várszegi Asztrik főapát 
előszavában írtakat: „A második év
ezred végén az Egyház újra vértanúk 
egyháza lett... A Krisztus melletti 
vérontással tett tanúság katolikusok, 
ortodoxok, anglikánok és protestán
sok közös öröksége lett.”

S valóban: „A Kutató és Olvasó 
újat és régit egyaránt talál ebben a 
könyvben.” S mert a szerzők a leg
teljesebb feltárásra törekedtek, nem 
mellőzhették az eddig ismert for
rások időrendi megjelenítését sem, 
amelyek olykor más megvilágítást 
kapnak az új források ismeretében.

A mü főszereplője Mindszenty 
József bíboros, Magyarország utol
só hercegprímása, de körülötte meg
jelennek kora meghatározó erői 
-  1944-től a „barna pogányság” kép
viselői éppúgy, mint a hatalomra törő 
vörös diktatúra politikai és eröszakszervei, a Vatikán és az 
USA politikai tényezői.

A források közül bizonyára sokan fogják elemezni a ha
zai és amerikai levéltárakból első közlésben megjelent anya
got -  utóbbi Zinner Judit avatott fordításában olvasható - , s 
nem kevésbé fontosak azok a források, amelyek -  például 
Rákosi „sajtcédulái” -  a „kézi vezérlésű” koncepciós perek 
hátborzongató világába adnak betekintést. Ide sorolhatjuk 
még a szovjet beavatkozás forrásszerű feltárását is.

A mü lényeges része -  Somoijai Adám feldolgozásá
ban -  VI. Pál pápa és Mindszenty bíboros levelezésének 
rekonstruálása (1971-1975).

Az USA követségének anyagából, illetve az USA nem
zeti levéltárában kutatható, korábban angol nyelven sem 
publikált anyag számos kérdésre ad választ. így -  többek 
között -  arra, hogy a hercegprímás miért ragaszkodott a 
„félrabsághoz”, amelyet számára a követségi tartózkodás 
jelentett.

Ő maga fejtette ki ugyanis, hogy „amíg minimális lehe
tőség is fennáll” a rendszer megváltozására, neki készen 
kell állni nemzete szolgálatára.

Zinner Tibor szenvedélyesen kereste a választ arra a 
kézenfekvő kérdésre is -  e tárgyban más helyen is jelen
tetett meg tanulmányt - , hogy 1989-ben az elrendelt per
újítási nyomozás után miért húzták az eljárást addig, amíg 
az 1990-es választások előtt elfogadott 1990. évi XXVI. 
tv. semmissé nyilvánította a Mindszenty-perben hozott 
ítéleteteket?

A kötet anyaga teljes mértékben alátámasztja Várszegi 
Asztrik megállapítását, hogy tudniillik „Mindszenty Jó
zsef hat évtizeddel... előzte meg korát. [...] Emberi jogo
kért való kiállása igazi, egész emberi egzisztenciáját koc
kára tevő küzdelem volt.”

S igazolja Bölcskei Gusztáv református püspök megál
lapítását is. amely szerint „Mindszenty története paradig
ma történet... egy Isten- és emberellenes hatalmi rendszer 
minden közösséget fenyegető és megtörni akaró működé
si mechanizmusáról”.

A Bevezető tanulmányban a szerzők úgy kalauzolják 
végig az olvasót a vészterhes 1944-es esztendőtől 1990- 
ig, a Mindszenty-per semmissé nyilvánításáig, hogy mi
közben sorra feltárják az események dokumentumait -  sőt 
a háttérben meghúzódó, de az eseményekre befolyást gya
korló érdekeket bizonyító forrásokat is - , nem nyilatkoz
tatnak ki értékítéletet.

„Vállalt céljuk az, hogy bemutassák, miként alkalmaz
zák Mindszentyvel szemben -  miként tették ezt más egy
házak főpapjaival szemben Magyarországon és másutt, az 
Elbától keletre ez idő tájt -  a Joszif Viszárionovics Sztá
lin nevével illetett stratégiát és taktikát előbb a Magyar 
Kommunista Párt, majd a Magyar Dolgozók Pártjának 
vezetői és pretoriánus gárdájuk, a magyar államvédelmi 
szervek?”

Arra is választ keres a két szerző, hogy igaz volt-e, amit 
hirdetett „...Rákosi Mátyás és köre csahosaival..., hogy 
ők csupán a Mindszenty-féle, velük szembeni támadáso
kat torolták meg..., azaz ők csak ellentámadtak”?

A szerzők a kor politikai harcainak maradéktalan isme
retében abból a fontos tételből indulnak ki, hogy a „... 
hatalomátvételt szervező Rákosi -  miközben a Kisgazda- 
pártot vádolta kizárólagos hatalmi törekvésekkel -  táma
dást indított a legnagyobb létszámú hívővel bíró római 
katolikus egyház ellen.”

Elvi alapvetésük, hogy....a hercegprímás életútjának
feltárásakor a Rákosi által kikövezett úton nem szabad to
vább haladni. ”

Jól tudják, nem könnyű kitömi egy „bűvkörből”, de 
meg kell tenni, ha nem akarnak a régi csapdákba esni, s az 
„eddiginél sokrétűbb módszerrel..., ha úgy tetszik alulról 
építkezve” megírni Mindszenty hercegprímás történetét, 
amelyben „Moszkva hatalmi térfoglaló, tényleges szerepe 
nyilvánvalóbb teret kap a hercegprímás drámájában.”

így ha tetszik, ha nem, a Mindszenty-dráma a megszállt 
Kelet-Közép-Európa drámája, más oldalról a második vi
lágháború utáni nagyhatalmi érdekek útvesztőjének véres, 
„sűrű szövetű” története.
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Ez előtt a háttér előtt rajzolódik ki igazán a prímás küz
delmének valódi tartalma, s valóban elhamvadnak az öt 
ért hazug vádak csakúgy, mint a kiszolgáló sajtóban rá
szórt rágalmak.

A források megvilágítják, hogy a nyugati világ miként 
szemlélte a Mindszenty-kérdést.

Nyomon követhetjük Mindszenty politikai démonizálá- 
sának történetét (a korábban antifasiszta főpap lett a poli
tikai „démonizálás min- 
tadarabja/prototípusa”), 
s ezzel egyidőben látjuk, 
miként indítanak „totális 
támadást” az ellen a más- 
félmillió magyar ellen, 
akik szót mertek emelni a 
hercegprímás mellett.

Előbb azonban részle
tesen tanulmányozhatjuk 
„a Sopronkőhidához ve
zető út” állomásait.

Aligha tévednek a 
szerzők, amikor -  be
mutatva az 1945. októ
ber 18-i pásztorlevelet, 
amelyben a keresztény 
erkölcsi elveket val
ló pártok támogatására 
hívott fel Mindszenty 
(ugyan mi másra is hív
hatott volna fel Magyar- 
ország katolikus főpapja?) -  nyomatékosan utalnak arra, 
hogy Rákosi zsigeri gyűlöletét Mindszenty ellen az 1945- 
ös választási bukás tüzelte. Bűnbak kellett a kínos vereség 
megmagyarázására.

A köztársaság kikiáltása (1946. február 1.) után, az ut
cai zavargások okán újult erővel indul a hajsza, s a bűnbak 
újból a hercegprímás! Balogh páter ellenséges jelentése 
további muníciót jelent Rákosinak és körének, akik kény
telenek számolni azzal, hogy Esztergom érsekének tekin
télye -  s ezt az emberi jogok védelmében tanúsított hajlít- 
hatatlan bátorsága alapozta meg -  igen nagy.

Jól mérhető mindez a Mária-év hatalmas vallásos meg
mozdulásait szemlélve. Mindszenty hercegprímás a vesz
tes háború utáni nyomorúságos helyzetben a lelkek ápolá
sát tartotta elődlegesnek. A számok nyelvén ez annyit tett, 
hogy 2 356 000 hívő vett részt a Mária-év rendezvényein 
a megszálló erők és a kommunista hatóságok -  gyakran 
brutális -  akadályozó fellépése ellenére.

Az „1948 nyarától még forróbb őszig” alcímhez kap
csolódó iratokról joggal írják a szerzők: „Kevés olyan 
dokumentum-együttes maradt fenn a magyarországi he
lyi sztálinizmus, a Rákosi-korszak világából, ami arra 
alkalmas, hogy bemutassa: miként forogtak a fogaskere
kek, hogy a politikusi tetteket miként előzték meg, vagy 
követték az államvédelem biztosította információk, mi
ként épültek egymásra. És ebbe a sorba beleillenek azok 
az immár rutinszerűnek tűnő, de sok-sok letartóztatott 
áldozaton begyakorolt módszerek, amelyek az álnok

__félrevezetést, a fizikai kényszer alkalmazásának követ-
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kezményeit és a kényszerítés legkülönfélébb módszereit 
érzékeltetik.”

(A 140., 148., 152., vagy a CD-n szereplő 116., 121., 
126. dokumentum ilyen jelzésértékű források).

Teljes joggal állapítják meg a Szerzők, hogy a Mind- 
szenty-per messze túlmutat a perbefogottak személyén és 
tragédiáján, még akkor is, ha közöttük az első a 6 mil
liónál több hívőt számláló magyar katolikus egyház első

tó államformát reakciós erők szervezkedése akár alakilag 
jogellenesnek nem minősíthető eszközökkel is veszélyez
tesse (NŐT.1.687/1949/22 ítélet). (Saját kiemelés -  K. F.)

Ezzel hivatalosan is semmissé vált a gyakorlatban a 
büntetőjogi dogmatika fundamentuma, hogy ti. egy ma
gatartásnak jogellenesnek kell lenni ahhoz, hogy azért 
büntetőjogi bűnösséget állapítsanak meg, és büntetést 
szabjanak ki.

Más szóval a Jogellenesség” jól definiálható termino
lógiája helyébe lépett egy politikai fogalom: a „reakciós”. 
(Azt, hogy Ki a reakciós? Révai József már 1945-ben 
megmondta a Szabad Nép hasábjain.)

így tehát aki reakciós, az büntetőjogilag bűnös (akár 
tett valamit, akár nem), vagyis a kihirdetett jogban foglal
takat felülírja a regnáló politikai hatalom érdeke, amit más 
helyen »pszeudojognak« is neveztünk. Mondhatjuk azt is: 
a diktatúra önkényének szabad folyása.

Mindaz, ami a Mindszenty-ügyben történt, tovább gyű
rűzött az 1956-os forradalom megtorlása során, mutatnak
rá a szerzők: Kádár.....Rákosi köréhez tartozva, annak
bennfentes tagjaként tanultakat hasznosította '56 után: 
egyfelől a csaknem meghurcoltakból ügynökké váltak 
munkája révén, másrészt a »haladó« hagyományok feléb
resztését követően újabb előlépett személyekkel".

Nem olyan régen készült egy kiváló dolgozat: dr. Lup- 
kovics György ny. kúriai bíróról, az '56-os forradalom 
egyik nyíregyházi vezetőjéről írta hasonló nevű unokája. 
Lupkovics György „bűne” csak abban állt, hogy a forra

fopapja. A per „...hatása 
velünk él. nem csupán 
történelem ".

A  megállapítás félel
mesen súlyos igazságát 
e sorok írója elsősorban 
abban látja -  s ezzel a 
többi hatást nem kívánja 
kisebbíteni, még kevésbé 
tagadni - , hogy az amúgy 
is irányított bíróságok íté
leteiben helyet kapott a 

jogellenesség nélküli bű
nösség megállapításának 
gyakorlata, ezzel elmosva 
azt a hajszálnyi gátat is, 
amelyre hivatkozni lehe
tett a vádakkal szemben.

A Mindszenty-perben 
a Népbíróságok Orszá
gos Tanácsa (NŐT) jog
erős ítélete kimondta: 

Tűrhetetlen volna, hogy a demokratikus haladást biztosí-

Mindszenty József őrzői között



dalom napjaiban újjáélesztette a kisgazdapártot, amelyet 
soha be nem tiltottak, s szemezését sem tiltotta jogszabály. 
Ez a tevékenység tehát nem volt jogellenes, ilyet az ítélet 
sem állított. Csupán azt jelentette ki, hogy „ellenforradal
mi” (tehát reakciós) tett volt. Ezért jártak a súlyos börtön
évek.

íme a velünk élő Rákosi-Kádár-féle .jogfolytonosság”.
Az a kemény csúsztatásra épülő hisztériakeltés, ami az 

államforma kérdésében bontakozott ki Mindszenty körül, 
ugyancsak jól dokumentált. Szerves része a pernek. Rákosi 
szillogizmusa szerint: köztársaság = népuralom -  demok
rácia és jólét, királyság = népelnyomás, nyomor, reakció. 
Mindszenty királypárti, tehát reakciós, tehát bűnös.

A szerzők megállapítása, amely szerint „gálád eszkö
zöket nem a papi taláros reakció, hanem a vajúdás alatt 
lévő párt főtitkára alkalmazott”, teljes mértékben igazolt a 
források tartalmával. Ezek közül most csak a kommunis
ta és a szociáldemokrata párt egyesülési kongresszusának 
anyagából merített részletre utalok.

Rákosi gátlástalanságában odáig merészkedett, hogy 
az egyesülési kongresszuson azt is állította: Mindszenty a 
„nyilasokat támogatta”.

Lépésről lépésre nyomon követhetjük a per előkészí
tésének menetét, mind a politika, mind az államvédelmi 
szervek vonalán.

Érzékelhetővé válik Rákosi „kézi vezérlése” -  s elve
télt ötletei is. Ez egyben cáfolata mindannak, amit emlék
irataiban állít Sztálin legjobb magyar tanítványa, többek 
között, hogy a „demokrácia elkerülhetetlen önvédelmi 
harcának” történései zajlottak.

A szerzők megkísérelik annak feltárását is, hogy „Hagy
tak-e nyomot a börtönélmények a bíboros pszichéjében?”

Első hallásra a kérdés inkább a pszichológia tudo
mányának kompetenciájába tartozik, de hitelt érdemlő 
történeti források nélkül a pszichológus aligha tud mire 
támaszkodni. A szerzők maguk is megállapítják, hogy 
nem készült ez ideig olyan tudományos dolgozat, szak- 
vélemény, amely a hercegprímás pszichéjét ért hatásokat 
értékelné. A források feltárása és értékelése viszont törté
nészi feladat.

Megrázó anyagot adnak közre e körben a szerzők. Két
séget kizáróan igazolják azt a tényt, hogy a hercegprímást 
veréssel igyekeztek megtörni. Décsi és mások tagadásával 
szemben megcáfolhatatlan bizonyítékok állnak rendelke
zésre, többek között Mindszenty lehallgatott gyónásának 
jegyzőkönyve (203. dokumentum).

Ugyanakkor a szerzők állítják, hogy a gyógyszerek, ká
bítószerek alkalmazása források hiányában nem igazolt.

Összegezve a kérdést, a szerzők ekként vélekednek:
„Úgy véljük, hogy mindezek a kataklizmák igenis hat

hattak pszichéjére, több irányban. Egyfelől árthattak an
nak az öt ért fizikai és lelki sérelmek, ez utóbbiba bele
értve őrzőinek mélységesen trágár stiláris »fordulatait« is: 
főként a többszöri becsapásai, a hiszékenységével történt 
visszaélések, föpásztorként történt megalázásai tartoznak 
ide. Másfelől az öt ért modernkori drámák magatartását 
egyúttal meg is acélozhatták: például fokozhatták vallá
sosságát, hitbéli meggyőződését, az evangélium iránti tör
hetetlen lojalitását, hűségét, növelhették a legkülönfélébb

vegzálásokat elszenvedők iránti szeretetét, erősíthették az 
emberi szabadságjogokért való elkötelezettségét, elhiva
tottságát a bolsevizmussal szembeni harcban, és így to
vább.”

A továbbiakban megismerkedhetünk a hatalom kép
viselőinek álláspontját tükröző forrásokkal („A hercegprí
más a pokol bugyraiban...”).

Tímár Istvánnak, az ÁVO második emberének vissza
emlékezésében olvashatjuk, hogy Rákosi „egyik legpozi
tívabb megnyilvánulása volt a hercegprímás letartóztatá
sának elrendelése”.

Décsi Gyula áv. alezredes, a „vizsgálat” irányítója 
ugyanakkor beismeri: „a tényleges hatalmat gyakorló po
litikusok vagy politikusok csoportja, tehát ebben az eset
ben Rákosi vagy a »trojka« határozták meg, vagy hagyták 
jóvá a kiszabandó ítéletet”.

Révai Józsefre -  a párt fóideológusának szerepére -  vo
natkozó forrásokból kitűnik az is, milyen vezérelv irányí
totta az államvédelmet a kommunista politika hámjában. 
„Aki ellenség, arról be kell bizonyítani, hogy az utolsó 
porcikájáig rongy ember. Aki ellenség, az már az any
ja hasában be volt szervezve. Továbbá anyagilag is egy 
disznó...”

S Mindszenty ellenség volt, a javából, az első számú, 
tehát: „ezzel a kulák, korlátolt középkori jelenséggel nem 
lehetett mit csinálni, tehát fel kellett számolni”.

Rákosi pedig -  erről a 152. dokumentum vall -  meg
adta az iránymutatást, ledorongolva az államvédelmise
ket, nem értenek a munkájukhoz, hiszen azt kell igazolni, 
hogy Mindszenty „reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cini
kus politikai kalandor”.

Továbblépve a „hercegprímással szembeni úton”, sor
jáznak a dokumentumok az 1946. február 10-i mise utáni 
tüntetésről, valamint Balogh páter Rákosinak kedvező, az 
egyháziakat megosztó feljegyzéséről (42. dokumentum).

A szerzők felsorakoztatták azokat a forrásokat, ame
lyek Mindszenty kiállásáról tanúskodnak az üldözöttek 
mellett. A hadifoglyok, internáltak, „B” listások, kitelepí
tettek, a határon túli magyarok emberi jogaiért felszólaló 
főpásztort ezek a megszólalások avatták az egyetemes 
emberi jogok korai előharcosává, amelyet hitelesít, hogy 
Mindszenty hasonló bátorsággal lépett fel a „barna po
gányság” emberellenes tette ellen is (83., 52., 53., 7., 28., 
21., 32., 69., 47., 58., 34., 60., 77., 103. és 104. szám alatt 
közzétett dokumentum).

„1948 nyarától még forróbb őszéig” kísérhetjük nyo
mon a forrásokban a „mindent felörlő” államvédelem 
lépéseit, amely a „hatalom igényeit maradék és gátlások 
nélkül kiszolgálta”. Megismerkedhetünk azzal is, hogy 
Rákosi demagógiájában mit jelentenek az egyes fogalmak. 
Például, amikor a demokráciával való szembeszegülésről 
beszél, valójában a diktatúra előretörését kell érteni, ame
lyet megtévesztéssel, ügynökök besúgó-tevékenységével, 
súlyos fizikai kényszerrel és lelki nyomással valósít meg, 
s megismerkedhetünk a propaganda és ennek szolgálatá
ban a sajtó megtévesztő, befolyásoló szerepével. Rákosi
nak nem voltak törvényességi skrupulusai. Mindszenty 
titkárának letartóztatásával kapcsolatban olvashatjuk: „ez 
a legtisztább törvénysértés volt, mert vele szemben sem-



mi bizonyíték, vagy vád nem volt”. Ugyanakkor a lépés 
célszerűnek bizonyult, tehát végre kellett hajtani. Rákosi 
visszaemlékezésében saját „zsenialitását” ünnepli, holott 
minden, amiről tudomásuk volt, a törvénytelenül letartóz
tatott titkár, Zakar vallomásából vált ismertté. Décsitől azt 
is tudjuk, hogy a kihallgatási jegyzőkönyvek kulcsmon
datait Mindszenty soha nem mondta: „Olyan mondatokat 
adtunk Mindszenty szájába,... melyek távol álltak Mind- 
szentytől”.

A források alapján joggal állapítják meg a szerzők, 
hogy a szovjet vezetés látványosan nem avatkozott bele a 
Mindszenty-ügybe, mégis „a háttérben azonban többször 
is érzékelhető szerepük”. A szovjet befolyás igazolásá
ra szolgáló 206-os dokumentum éppolyan fontos, mint a 
221-es.

Rövid időre elszakadva a Mindszenty-ügy előkészíté
sének dicstelen stációitól, a szerzők teljes joggal emlékez
tetnek az MDP Központi Vezetősége Titkárságának 1951. 
április 24-i ülésére, ahol a 7. napirendi pontban szerepel 
-  Révai József elöteijesztésében -  a római katolikus fő
papok elleni újabb támadás terve. Mindszenty börtönben 
van, és Grősz József, Kalocsa érseke aláírta az 1950-es 
„megálIapodás”-t az állammal. Mégis, az 1951. május 4-i, 
egyházpolitikai kérdésekről szóló határozat után Grősz és 
társai ellen készül a per ugyanazokkal a módszerekkel, 
mint korábban Mindszenty ellen, csak akkor azt hangoz
tatta a propaganda, hogy kizárólag Mindszenty személye 
képez akadályt állam és egyház megbékélésében.

A Grősz-per politikai elhatározása és lefolytatása ke
mény cáfolata a propaganda korábbi állításainak, és teljes 
mértékben Bergyajevet -  a korábban orosz-szovjet mar
xista, majd kiábrándulása után keresztény filozófust iga
zolja: „a kommunizmus a legtürelmetlenebb vallás, amely 
minden más vallás felszámolására törekszik”.

Visszatérve az Andrássy út 60-ban raboskodó bíbo
roshoz, a források bemutatják, miként használták fel az 
Ujszászy István tábornok, Horthy Miklós hadserege tit
kosszolgálatának egykori vezetője által „előadott mesét”, 
amelyben XII. Pius pápa különbékét szorgalmaz az angol
szász hatalmak és Hitler között egy Szovjetunió-ellenes 
háború érdekében, továbbá a háború után miként akart 
létrehozni angol-amerikai támogatással a Szovjetunió el
lenében egy Duna-menti államszövetséget Habsburg-ve- 
zetéssel. Az „összeesküvésben” természetesen Mind
szenty kitüntetett szerepet játszott. A szerzők leleplezik, 
hogy mindez Szűcs Ernőnek, az államvédelem alezrede
sének, az operatív előkészítés tisztjének megrendelésére 
született.

A források „az Andrássy út 60-ban a leveleinek kelet
kezéséhez" című részben bemutatják mindazt az ármányt 
és erőszakot, amely a bíboros fogva tartása alatt történt. 
Felteszik a kérdést, hogy Mindszenty, aki tudta, mi vár rá, 
a védekezés taktikáját jól vagy rosszul választotta meg? 
Léprecsalásának, becsapásának, amiket lejáratására eszelt 
ki Rákosi (így rögeszmésen ragaszkodott a szökési kí
sérlethez és annak dokumentálásához, valamint komp- 
romittálásához a per elkülönítésére íratott kérelemmel), 
álláspontom szerint valójában aligha lehetett racionális

__ellenszere, hiszen köztudott, az AVO börtönében nem az
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történt, amit a terhelt akart (vagy nem akart) tenni. Figyel
met érdemel a 171. számú dokumentum, amelyből kide
rül, hogy a Mindszenty „védelmére” kirendelt ügyvéd, Dr. 
Kiczkó éppúgy cinkos volt a törvénytelenségekben, mint 
a bűnös hatóság. Egyet kell érteni a szerzőkkel, amikor 
áttekintve a hamisításoktól sem mentes erőszak terméke
ként született vizsgálati anyagot megállapítják: „az vesse 
rá az első követ, aki ott, akkor másként cselekedett volna 
[••■] Magatartását nem marasztalhatjuk el, és az nem is 
értékelhető túl. Tette, amit tett, megvallotta önmagáért és 
nyájáért, meg is szenvedte, amíg élt”.

Rákosi szerepére fontos dokumentum a 219. és 220., 
valamint az a „három sajtpapír” (183. dokumentum), 
amelyet Rákosi saját kezűleg írt, és ami különös módon 
eredetiben az utókorra maradt.

A „Majd’ halálra ítélve” fejezet Ölti Vilmos és Jankó Pé
ter „bírákat” és a per lefolyását mutatja be. A pert, amely
ben minden előre el volt döntve, mint azt Tímár Istvántól 
megtudtuk, ezt közölte is Ölti Vilmossal. „A pártnak nem 
lenne ellenére, ha nem ítélnék halálra” (ti. Mindszentyt), 
mert -  ezt Rákositól tudjuk -  Mindszentyt hitelteleníte- 
ni és megalázni kell, és nem mártírra tenni. Ehhez képest 
minden más színjáték, így Aranyos István és Pós János 
MDP-ülnökök halálos ítéletre történt szavazata is. A Nép
bíróságok Országos Tanácsa másodfokú ítéletével kap
csolatban már utaltunk annak a büntetőjogi dogmatikát 
elpusztító hatására. Itt most a forrásnak azt a részét emel
jük ki, amely a büntetéssel foglalkozik, két változatban is 
(összevetésük igen tanulságos). Az idézett szöveg magya
rázatot ad a könyv címére is.

Mindszenty ..haladásellenes, reakciós magatartása ké
pezte a demokratikus Magyarország haladásának egyik 
legelső rendű akadályát”. Ezért „a legcsekélyebb kétség 
sem lehetne Mindszenty Józseffel szemben a halálbünte
tés alkalmazása felöl. Azonban az Országos Tanácsnak a 
politikai, gazdasági és társadalmi élet fejlődését éber fi
gyelemmel tartó megfigyelése Mindszenty József letar
tóztatása, majd a vele szemben folytatott eljárás, végül 
az életfogytiglani fegyházat kiszabó elsőbírói ítélet egyre 
jobban és jobban dolgozó népünk egységének helyreállítá
sát eredményezte. A dolgozó nép megnyugodott, a Mind
szenty ügy elvesztette eredeti jelentőségét..., Mindszenty 
József magatartásának átkos kihatásai elenyészésük biztos 
folyamatának képét mutatják”.

Ha hozzaolvassuk a 222. sz. dokumentumban szerep
lő Rákosi-utasítást -  „A jövő héten tárgyalja le a NŐT 
a Mindszenty ügyet és hozzon helybenhagyó ítéletet” -, 
kézzelfoghatóvá válik, hogy mit ért valójában egy bírói 
döntés Magyarországon a tárgyalt korban.

A szerzők felteszik a kérdést: „sorsát maga kereste-e?” 
Válaszuk szerint „sorsát a nemzetközi nagypolitika a II. 
világháborút lezáró, Magyarország sztálini érdekszférába 
jutását eredményező megállapodás határozta meg”. Eh
hez képest e sorok írója úgy véli, másod-, sőt harmadla- 
gos, hogy „nyája védelmében” jó politikát választott-e. E 
sorok írójának meggyőződése szerint ugyanis jó politika 
nem volt. csak rossz és még rosszabb, mert nem volt reá
lis mozgástér, csupán a teljes önfeladás lehetősége, vagy 
ennek híján az a sors, ami bekövetkezett. Az emberi jogok



melletti kiállása mindkét diktatúrával szemben, mint azt a 
szerzők is hangsúlyozzák, a legmaradandóbb, amit örökül 
hagyott övéire és minden tisztességes emberre.

*

Az 1956-os forradalom „végnapjaiban” (október 31 .-no
vember 4.) az órákban meghatározható szabadság idejét 
Mindszenty számára leginkább a sokszor félremagyará
zott és tudatosan ferdített, hamisított rádióüzenete hatá
rozta meg, majd 15 év következett az amerikai követségen 
„számkivetésben”. 5437 nap telt el. A hosszú idő alkalmat 
adott az amerikaiaknak a bíboros megfigyelésére, tettei
nek, jellemének értékelésére. A 245. sz. dokumentumban 
olvassuk: „Magyarország iránti megszállottság” hatja át 
egész lényét. E „félrabság” anyagának lényeges forrása 
a 283. sz. dokumentum, amelyben a követségi ügyvivő 
jelenti a bíborosról, hogy „Magyarországról és a saját 
helyzetéről legalább annyira politikai, mint vallási fogal
makban gondolkodik”. Hangsúlyt kap az is, hogy saját 
ügyében is az elveket előbbre helyezi a személyes vonat
kozásoknál. A szerzők a bíboros saját megnyilatkozásai
nak vizsgálatát boncoló fejezetet alátámasztó dokumen
tumokból hármat adnak a kezünkbe (a kötet készültekor 
69-et ismertek). A szerzöpártól frissen, az újabb kötetük
ből szerzett adataim alapján Eisenhower, Kennedy, John
son, és Nixon elnökhöz 75 jelzés érkezett Mindszentytöl, 
de további bogarászásuk a 15 ezer dokumentumoldalból 
még tartogathat meglepetést. Hogy mit jelentett a bíbo
ros menedéke az amerikai követségen, megismerhetjük a 
248., 256., 259. számú forrásból.

A források a továbbiakban arról szólnak, „miért hagyta 
el a nagykövetséget 15 év után?” Egy bonyolult kor bo
nyolult diplomáciai manővereiről olvashatunk, amelyek 
még sokáig viták kereszttüzében fognak állni. Ütközik 
bennünk a Vatikán új keleti politikája (Ostpolitik) és a bí
boros világa, anélkül, hogy Mindszenty és a Vatikán kö
zött szakításra került volna sor.

Az amerikai követségről való távozás és a rövid vati
káni tartózkodás (1971. szeptember 28.-október 23.) után 
Mindszenty József Bécsbe, a Pázmáneumba költözött.

A szerzők maguk állapítják meg, hogy „dokumen
tum-gyűjteményünk egyik gyenge pontja a Vatikánban 
történt periódus dokumentálása”.

Ugyanilyennek tekintik a bíboros utolsó éveinek (1971. 
október 23.-1975. május 6.) forrásegyüttesét is. E cso
porthoz tartoznak az esztergomi szék megüresedetté nyil
vánításával kapcsolatos források. Ezt a pápai intézkedést 
Mindszenty -  fájdalommal bár, de -  tudomásul vette, bár 
az indokokkal nem értett egyel.

A tragikus sorsú főpap sokáig nem nyugodhatott ma
gyar földben. Magyarországon 1989-ig életéről, küzdel
meiről nyilvánosan senki sem szólt. Az id. Bush és Gorba
csov találkozója (1989. december 2-3., Málta partjainál) 
után megindult a versenyfutás a hatalmi pozíciók elfogla
lásáért, s mint a szerzők rámutatnak, ennek esett áldoza
tul az a perújítási eljárás is, amelynek nyomozása elindult 
ugyan, de lefolytatása a hatalmon lévők szemében nem 
volt kívánatos, hiszen akkor fény derült volna mindarra

a botrányra és gyalázatra, amelynek megtörténtét a kötet 
megcáfolhatatlanul bizonyítja.

A Szeizmográf a Szabadság téren című mű Mindszenty 
József bíboros 114 levelét tartalmazza az Egyesült Álla
mok elnökeihez és külügyminisztereihez 1956. november 
4-től 1971. szeptember 28-ig. A kötet nem csupán a leve
lek és az arra érkező -  ritkuló -  válaszok szövegét tartal
mazza. Alapos tanulmányban értékelik a szerzők a korsza
kot, amelyet a bíboros a Szabadság téri amerikai követség 
„félrabságában” töltött. Az 1956-1963 közötti időszak 
anyagának „Az emberi jogok védelmezője” címet adták, 
teljes joggal. A bíboros leveleiben tényekkel alátámasztva 
hangoztatja mindazokat a súlyos sérelmeket, amelyeket a 
magyarság -  különösen a második világháború végétől -  
elszenvedni volt kénytelen. Érvelése arra irányul, hogy a 
nyugati világ vezető hatalmai lépjenek fel a bolsevik dik
tatúrával szemben. Érveket sorakoztat fel amellett, hogy 
mindez a Nyugat érdeke. Fel akaija ébreszteni a vezető 
politikusok lelkiismeretét: „Mi itt a vasfüggöny mögött 
némák vagyunk, de semmi sem igazolja a függönyön túli
ak hallgatását, akik erkölcsileg felelősek a kettéosztottsá- 
gért. A mi jogunk sem kisebb, mint amit a berlini szenátus 
meghatározott: a győztesek joga a szabad választásokra.” 
1961-ben Kennedy elnökhöz írt levelében hangsúlyozza: 
„Hazám gyors felszabadulásáról szőtt reményeim nem 
váltak valóra. Nem érkezett katonai segítség, csak magya
rázatok annak elmaradásáról. Még diplomáciai lépésekre 
sem került sor. [...] Magyarország, mely Nagy-Britanniá- 
val és Németországgal együtt Európa egyik legrégibb or
szága (Franciaország és Lengyelország is fiatalabb nála) 
kevésbé találtatott fontosabbnak, mint Korea, Libanon 
vagy Kongó. A magyar középosztályt mára már felszá
molták. [...] Moszkva utasítására az abortusz, az alkoho
lizmus -  a fiatalok hivatalos mérgezése -  tarol, valamint a 
vallás heves, bár csendben zajló üldözése uralkodik.”

Kennedy elnök a prímás levelére öt sorban válaszolt, 
biztosítva öt a vendégszeretetéről: „Kormányunk szívesen 
nyújt továbbra is menedéket Önnek, amíg csak személyes 
biztonsága és szabadsága megkívánja.”

Miközben Mindszenty reményeket fűzött Kennedy 
elnök kormányzásához, valójában az amerikai kormány
zatban levelezését „a korábbiaknál is alacsonyabb szint
re degradálták”. Mindezt az évek során nyilván érzékelte 
Mindszenty, mégsem szűnt meg leírni és elküldeni gon
dolatait egyháza és hazája érdekében, akár az öreg Cato 
ceterum censeóját.

A bíboros tovább folytatja megkezdett útját szemben a 
világpolitikai hatalmak által fenntartott status quóval, s ki
jelenti: „ez a béke sajnos a temetők békéje. Egy börtönnel 
csak azok lehetnek elégedettek, akik a rácsokon kívül van
nak”. Nem alkuszik a Kádár-rendszerrel, mert úgy véli, az 
árulás lenne egyházával és hazájával szemben. Indokait 
pontokba szedve sorjázza, emlékeztetve az 1960-1961- 
ben letartóztatott és börtönben sínylődő katolikus és pro
testáns papokra, az üldözött hívekre, akikért felelősséget 
érez. Kijelenti: „akárhogy is van, a magyar rezsimnek 
nincsenek komoly szándékai az ügyemben, és nevemet 
csak csaléteknek használja”. Felhívja az USA kormányát, 
ne ismeije el a Kádár-rendszer legitimitását, „ne hagyjon

történeti szemle'—



magára 5 év után egy szerencsétlen népet kiszolgáltatva 
hóhérának”.

A kővetkező időszak 1963-1966, „Az igazságosság 
hangoztatója” címen került a kötetbe.

Mindszenty továbbra is sürgeti a Nyugatot: tenni köte
lesek a közép-európai országokért. Úgy látja, sokkal keve
sebbet tett az ENSZ Közép-Kelet-Európáért, mint az afri
kai és ázsiai népekért. „Nem akarjuk, hogy Kelet-Európát 
kizárják a felszabadulásból, igenis akarjuk azt.” Érdemi 
választ persze nem kapott Mindszenty, csupán a szokásos 
választ: levele eljutott a Fehér Házba. Az 1967-ig terjedő 
időszakban a vendéglátók szívesen szabadulnának a bíbo
rostól, aki nem szűnik meg az erkölcsi érveket hangoztatni 
és követelni a nagyhatalmaktól az emberi jogok érvénye
sítésének kikényszerítését hazájában, és udvariasan bár, 
de számon kéri a régió kiszolgáltatását a Szovjetunión.

Az 1967-1971 közötti időszak címe: „Fellebbezés a tör
ténelem ítélőszékéhez”. Mindszenty távozásának zökke
nőktől nem mentes idején születtek ezek a dokumentumok. 
Miközben zajlanak a tárgyalások, Mindszenty változatlanul 
mindent figyel a világban. 1968-ban írja az amerikai elnök
nek: „Az Isten szerelmére kérem, tegyen lépéseket annak 
biztosítására, hogy bármely megállapodás szülessen is Viet
nam kapcsán a jövőben, az ne tartalmazza Közép-Európa 
további szovjet kizsákmányolásának közvetlen vagy köz
vetett elismerését. A helyzet Közép-Európában már most 
katasztrofális jogi, erkölcsi, vallási, demográfiai és emberi 
szinten egyaránt” 1969-ben Nixon elnökhöz írt hosszú le
velében vázolja az 1920-as békeszerződésben foglaltakat is. 
Szót emel a romániai magyarok üldözése miatt is, majd így 
zárja levelét: „Elnök Úr felismerte, hogy állama tévedett és 
mulasztást követett el Magyarországgal szemben (1956.).”
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1970 márciusában hosszú levélben tátja fel „Magyarország 
boldogtalanságának kezdetétől”, az első világháború végé
től kialakult helyzetet Közép-Kelet-Európában. „Fél évszá
zad alatt semmi kedvező nem történt velünk: még a vérző, 
megcsonkított maradékot is odaadták szánalmas kegyként 
a kedves Sztálinnak.”

Sorait azzal zárja:, ,Az élete végén egy öreg magyar kér 
vigasztaló »nunc dimittist«. Elnök Úr megértését és jóvá
tételt.”

Mindszenty bíborost életének e kritikus szakaszában 
sem elsősorban személyes érdekei, hanem nemzete sorsa 
vezérelte. Nem fáradt bele magányosan vívott küzdelmé
be -  bár jól érzékelte: a világ hatalmasságait aligha befo
lyásolhatja - , érveit mintha az örökkévalóságnak szánta 
volna.

Mindkét kötet használatát a rövidítések jegyzéke, név
mutató, irodalomjegyzék és a könyvekben szereplő jelen
tősebb személyek életútját összefoglaló segédlet segíti. 
Ez utóbbival kapcsolatban megjegyzi a recenzens, jó lett 
volna minden személy neve után feltüntetni a születés és 
halálozás évét, hiszen a köteteket nemcsak szakemberek, 
hanem az érdeklődő közönség is remélhetőleg nagy szám
ban fogja tanulmányozni.

Magyarázattal tartozik e sorok írója ez írás címét illetően: 
mit is ért -  azt elismerem, szokatlan módon -  az Őr-könyv 
fogalmán. Nos, olyan könyvet, amely tartalmánál fogva 
alkalmas arra, hogy őrködjön a históriai igazság felett, el
oszlassa a tévhiteket, és utat nyisson a gondolatok szárnya
lásának. A Somoijai Ádám -  Zinner Tibor szerzőpáros két 
Mindszenty-kötete megfelel az előbbi feltételeknek.

Kahler Frigyes
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A  történész, a jogtörténész szakmában kiemelt kö
vetelmény az elsődleges források elemzése. Ez az 
igény a nemzedékek során könyvtárnyi forráskiad

ványt eredményezett, különböző időszakokban és régiók
ra nézve.

Az Osztrák Tudományos Akadémiának a Habsburg
__Monarchia történetének tanulmányozására létrehozón
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bizottsága feladatul vállalta az 1848-1867 közötti idő
szak osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadását. 
1970-től kezdődően 25 kötet jelent meg, az előkészület 
alatt álló további 3 kötettel lesz teljes a sorozat.

Ez a projekt kiegészül az 1867-1918 közötti időszak
ból a Monarchia közös minisztertanácsának jegyzőköny
veinek edíciójával. Ezeket a Magyar Tudományos Akadé
mia Történettudományi Intézete gondozza. Eddig 5 kötet 
jelent meg, 3 kötet van előkészületben. A nagy volumenű 
vállalkozás 3. sorozata az osztrák minisztertanácsi jegyző
könyvek kiadása lesz az 1867-1918 közötti időkből.

Visszatérve az 1848-1867 között közzétett jegyző
könyvekhez, megállapítható, hogy precíz jegyzetanyaggal 
ellátva a korszak kutatói számára sokoldalú tudományos 
felhasználást tesznek lehetővé. Ki lehet emelni a köztörté
netet, politikatörténetet, a gazdaságtörténetet, az állam- és 
jogtörténet számos ágát, a politikusok biográfiájának meg
rajzolását, az állami egyházjogot, a nemzetközi kapcsolatok 
történetét. Ez vonatkozik természetesen a magyar viszo
nyokra is.

A sorozat egységes szerkezeti felépítése példaértékű. 
Elemei az előszó, a kismonográfiának tekinthető bevezető 
tanulmány, a bibliográfia, a rövidítések, az elavult kifejezé-


