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forrásközlést, miután ezt követően a bíboros már külföldön (előbb a Vati-
kánban, majd Bécsben) élt. 

Ami a könyv felépítését illeti, a szerzők a közölt forrásokat bőséges 
magyarázattal látták el, bemutatva az egyes dokumentumok keletkezésé-
nek körülményeit, történeti hátterét. A forráskiadványokban szokványos 
névmutató mellett a kötet végén megtalálható az abban szereplő legfonto-
sabb személyek rövid életrajza is, amely ugyancsak a háttérismeretek bőví-
tését, és az események keretbe ágyazását segíti. 

Összefoglalva, Somorjai Ádám és Zinner Tibor munkája úttörő jellegű, 
melynek újdonsága abban a merész vállalkozásban rejlik, hogy Mindszenty 
József bíborost nem a megszokott módon, magyar nemzeti szentként ábrá-
zolják. Ez korántsem értelmezendő úgy, hogy nem ismerik el a bíboros 
jelentős szerepét a magyar katolicizmus történetében, mint ahogyan nem 
kérdőjelezik meg Mindszenty helytállását és bátorságát sem, amellyel lehe-
tővé vált, hogy a katolikus egyház tovább éljen a kommunista rezsim idejé-
nek Magyarországán is. Hozzátesznek azonban ehhez a tényhez egy nagyon 
fontos tényezőt, ami a katolikus egyházat, mint egyetemes vallási intéz-
ményt képviselő Apostoli Szentszék álláspontja, amely elengedhetetlen az 
egyházi személyek tevékenységének megítéléséhez. Ezen álláspont tükré-
ben nyilvánvalóvá válik az, hogy Mindszenty egyes lépései, különösen a 
saját szerepéről alkotott felfogása, ellenkeztek a Vatikán érdekeivel, ezáltal 
az egyetemes egyházi érdekekkel is. 

(ism.: Hamerli Petra) 
 
 
MIKLÓS PÉTER: „A nemzet érdekeit tartva szem előtt”. Mind-
szenty József koalíciós évekbeli tevékenységéről. 
Budapest – Szeged, Barankovics István Alapítvány – Bálint  
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Miklós Péter tanulmánykötete az utolsó magyar hercegprímás életének 
rövid, de annál inkább meghatározó időszakáról szól. A kötethez Márfi 
Gyula veszprémi érsek személyes hangú ajánlást írt, melyből kiviláglik, 
hogy valójában mekkora érték, hogy Magyarországnak volt egy olyan alak-
ja, mint Mindszenty. 

A könyvnek nem célja teljes képet adni a hercegprímás életéről és 
munkásságáról, hanem kevésbé ismert intézkedéseit és pásztorleveleit 
mutatja be, ezzel gazdagítva Mindszentyről kialakult tudásunkat. A könyv 
három külön részből áll. Az első egység a bíboros politikai szerepvállalásá-
ról, a második a Felvidékről kitelepített magyarok védelmében való részvé-
teléről, az utolsó pedig az ellene irányuló koncepciós per ideológiai előké-
szítéséről szól. 

Az első tanulmányban két feljegyzést ismerhetünk meg, melyekből 
megtudhatjuk a pártok reakcióit Mindszenty 1945. október 18-án (11 nap-
pal esztergomi érseki beiktatása után) kiadott választási körlevelére, me-
lyet az ország összes katolikus templomában felolvastak. A munkáspártok a 
pásztorlevelet súlyos támadásnak minősítették a demokrácia ellen, kétség-
be vonva a főpásztor illetékességét a napi politikába való beavatkozásra. A 
folytatásban szó esik az 1945-ös földreformról, amely alapjaiban változtatta 
meg hazánkban a mezőgazdaságot és a földtulajdonosi szerkezetet. Mind-
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szenty szerint a földreformmal kihúzták az egyházi intézmények alól az 
anyagi alapot. A fejezetben szó esik még Hamvas Endre csanádi püspök és 
Balogh István (Balogh páter, miniszterelnökségi államtitkár) politikai sze-
repvállalásáról, Mindszenty bíborossal való kapcsolatukról. 

A második tanulmányból megtudhatjuk, hogy a hercegprímás többször 
is felemelte a szavát az emberi jogok és a vallásuk, nemzetiségük miatt 
üldözöttek érdekében. Legyen szó a Németországba történő deportálások-
ról, a szovjet fogolytáborokban tapasztalható áldatlan állapotokról, a letar-
tóztatott papokkal való rossz bánásmódról vagy a Felvidékről kitelepített 
magyar lakosságról. Az 1945 utáni csehszlovák vezetés megfosztotta a fel-
vidéki magyarokat az állampolgárságuktól, választás elé kényszerítve őket. 
Ennek hatására több ezer magyar vallotta szlováknak magát. 1947-ben 
megkezdődött a lakosságcsere, amelynek során 70 ezer szlovák hagyta el 
önként Magyarországot, és hivatalosan 68 ezer magyart telepítettek ki 
Csehszlovákiából. Valójában jóval több magyar ember érkezett az országba. 
Mindszenty bíboros 1946 novemberében táviratot írt a felvidéki magyarok 
érdekében Francis Spellman New York-i érseknek és Bernard Griffin 
westminsteri érseknek, majd 1947 februárjában a táviratot megismételte 
VI. György brit uralkodónak, Harry S. Truman amerikai elnöknek és Gio-
vanni Battista Montini bíborosnak (a későbbi VI. Pál pápának) is, de a 
távirat sajnos visszhang nélkül maradt. 

A könyv befejező, harmadik dolgozata a bíboros elleni koncepciós per 
ideológiai előkészítéséről szól. A hatalomra jutott kommunistáknak kapóra 
jött az 1848–49-es forradalom 100. évfordulója, melyet kihasználva párhu-
zamot vontak a forradalom vezéralakjai és a kommunista vezetők (például 
Kossuth Lajos és Rákosi Mátyás) között. Negatív párhuzamokat is kialakí-
tottak például Görgey Artúr és Rajk László között, és ilyen „negatív” párhu-
zamnak szánták Hám Jánost vagy éppen Scitovszky Jánost összehasonlíta-
ni Mindszenty Józseffel. A katolikus egyházat és annak magyarországi 
vezetőjét az „amerikai imperializmus ügynökének”, a „fasiszta reakció” 
képviselőjének bélyegezték. 

A könyv érdekesen és közérthető, olvasmányos stílusban szól hozzánk. 
Alapos jegyzetek, valamint érdekes fotó- és iratdokumentáció segít elmé-
lyedni a témában. Egy esetleges újabb kiadásban még a néhol zavaró sajtó-
hibák is kikerülhetnek a szellősen tördelt kis kötetből. Összegzésként el-
mondható, hogy a mű árnyalja és gazdagítja a Mindszenty bíborosról 
kialakult képet. Megerősíti azt a tényt, hogy a hercegprímás mindig az 
egyházat és a magyarságot, illetve e két közösség kapcsolatát tartotta a 
legfontosabbnak élete során. 

(ism.: Solymosi Miklós Róbert) 
 
 


