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Mindszenty bíboros

Mindszenty József bíboros küldetése, méltósága miatt központi helyet foglalt el
a magyar történelem drámái, ellentmondásai közepette. Vajon képesek vagyunk
megérteni azt a belső és lelki koherenciát, vagyis összetartó erőt, ami őt vezette
és támogatta pályája végső állomásáig?

Konokság, keménység, makacsság, merevség - ilyen szavakkal írták körül
Mindszenty bíboros acélje1lemét, megváltoztathatatlan elszántságát, hogy meg
magyarázzák egyedi pályafutását. Bevallom, hogy ezek a jelzők számomra nem
sokat mondanak, mert nem adnak kulcsot a személyiség megfejtéséhez. Sztálin
is konok meg makacs volt. Ez mégsem elegendőahhoz, hogy belőlehős legyen;
nem elég szívtelennek lenni ahhoz, hogy valaki az igazság tanújává váljon. Nem
elég a bíboros jellemének fölidézése. hogy fölfedezzük, az ilyen kemény embert
mi ,is mozgatja a tragikus körülmények között.

Elete huszonöt éve rejtve marad, mert egy átlagos papi élet keretei között telt
el. E negyedszázad alatt volt plébánosa annak az egyházközségnek, ahol hitta
nárként kezdte múködését. Huszonöt év: egy negyedszázad, mielőttkinevezték
volna püspöknek első egyházmegyéje élére, mielőtt Magyarország prímása lett
volna belőle. Már ezen időszak alatt világosan ki lehetett venni életútja egyéni
vonásait; igaz, csak kezdeti állapotban.

Amikor távozott a 16.000 lakosú kísvárosból, melyhez öt falu tartozott, mr
előtt "címet változtatott" volna (ami egyébként először történt vele), így írt:
"Alig van lélek, aki gyóntatószékemben feloldozást ne kért volna, alig van csa
lád, amelyet nem ismertem, alig van gyermek, akinek a szemébe bele nem tekin
tettem volna és alig van családi kereszt, amit nem igyekeztem volna enyhíteni."
, "A pap beletartozik minden családba, ti pedig a lelkiatya családjába tartoztok.
En Jézus útián igyekeztem szolgálni minden társadalmi réteg lelkében. Ha hi
báztam, azt felejtsétek el az Ur Jézus nevében. Ha valakit megbántottam, azt a
jónak szenvedélyes akarata idézte elő." (Mindszenty József: Emlékirataim, Bp.
1989.,33-34. o.)

Aki ismeri ezeknek a szavaknak az értékét. s lelki aranyfedezetként a mögöt
tük rejlő, mély emberi valóságot, az tudja, hogy az idézett sarok szerzője min
denek előtt és teljes életével pap. Mindszenty József itt fölfedi a benne lakozó
erős együttérzést, az emberi gyöngédséget és a papi lelkületet, melyekre ne
gyedszázados papi élete a bizonyíték. A hosszú tartam igazolja a hitelességet.

Kérlelhetetlen éleslátás

Mindenekelőtt a következő kérdésre kell választ kapni: ennek a plébánosnak
miért volt bátorsága az I. világháborút követően szembeszegülni a tanácsköz
társaságnak nevezett önkényuralommal, a börtöntől sem rettenve vissza? Az
éppen csak kinevezett püspöknek honnan volt kellő éleslátása és ereje szembe
szegülni a nácizmussal? Mert ő szembeszállt a nemzetiszocializmussal és az
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éppen hatalomra került fasizrnussal, hogy tiltakozzon a zsidók deportálása el
len. Ugy tudom, 6 volt egyedül, akit ekkor bebörtönöztek, és ellenállásáért mínt
egy személyesen fizetett: f6papi díszbe öltözötten ment az utcára, hogy tiltakoz
zon a letartóztatások ellen. Rajta kívül kinek másnak volt ekkora bátorsága?
Magatartása oly mértékben érthetetlen volt, hogya magyar történelem további
szakaszában az egyház fels6bb vezet6i számára időnkéntzavaro tényez6vé vált.

Késöbb soha nem akartpanaszkodni sorsa miatt, és a kiváncsiskodók kérdé
sei el61jókedvűen kitért. Amikor a börtönről kérdezték, azt felelte, hogy a leg
súlyosabb szenvedést az jelentette számára, hogy hat éven át nem ehetett zöld
paprikát. "Az életfogytiglani börtönbüntetésnek pedig az az el6nye - mondta
máskor -, hogy nem lehet meghosszabbítani."

Ez a pap sokkal gazdagabb jellem, mint ahogyan azt a politikai célzatú, túl
zottan egyszerűsítettarckép mutatja, vagy életének képzelt dramatizálása.

Azon töprengvén, milyen lehetett bels6 imádsága, lelkipásztori magatartása,
azt kérdeztem: minek engedelmeskedett az ilyen ember? Mi volt a titka, cselek
véseinek indítéka?

Jól tudom, erre már sokszor feleletet adtak: "A prímás valójában azért csele
kedett ily módon, mert tökéletesen nélkülözte a politikai érzéket. Csalódott!" 
teszik hozzá egyesek, s pontosítják gondolataikat: "Mindszenty ellenállása abból
származik, hogy rosszul számította ki a jövőt és a politikai er6k reagálását."

Messzebbre kell menni, 56t merem mondani: Mindszenty bíboros sokkal rosz
szabb politikus volt, mint ahogyan ez a megállapítás föltételezni engedi. 56t,
egyáltalán nem volt politikus abban az értelemben, hogy 6 nem politikában
gondolkodott. Mert a "politikai" gondolkodás mindig az egyedül előrelátható,

jelenlév6 politikai erőkkel vet számot. Es ez szükségszerűen rövid távú szám
vetés. Aki erre tesz, nyerni akarminden áron. A történelem politikai játszmáiban
azok, akik rövid távon gondolkodnak, mindig vesztesek, még akkor is, ha lát
szólag nyertesek. Mert, amint a játékasztalnál is van, mindig a bank nyer... Ki
adja a bankot és söpri be a téteket? A halál. A zsarnokokat mindig eltemetik és
a népek túlélik 6ket meg birodalmaikat.

A nem-politikus bíboros

A rövid távú politikai számítás, a "reálpolitika" hosszú távon mindig vesztes.
Mindszenty bíborosnak éppen az az érdeme, hogy nem volt politikus a szö
megszokott értelmében, jóllehet kora eseményeinek, küldetése felel6sségeinek,
hivatala kötelezettségeinek tevékeny részese volt.

A bíboros-prímás a körülmények hozta eseményekre válaszolt, amint azt termé
szetesen tenni kellett. De mi volt cselekvéseinek - magatartásának vezérfonala? Itt
másféle számítás megjelenésének lehetünk tanúi, amely az egyetlen valós számítás
volt erkölcsi hűség az igazsághoz. Végeredményben ez az, ami eldönti a politikai
számításokat, amelyek magukat a valósággal számot vet6nek tartják. Az, amit
Mindszenty bíboros makacsságának, "merevségének" neveznek, véleményem sze
rint nem jellemvonás, hanem spirituális választás, amely az erkölcsi ítélet helyessé
gétbiztosítja. Ez a makacsság-cmerevség' nem jelent mást, mint a hit hűségét, A
bíboros számára semmi másról nem volt szó, mint hűségről küldetéséhez.

Mit feleljünk azoknak, akik Mindszenty bíborost politikai tévedés elköveté
sével vádolják? Igen, tévedett. Minden olyasmi, mint a vértanúság is, ostoba
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tévedés a bíró és a hóhér szemében; váratlan zsákmány az oroszlán számára.
Ez az a kérdés, amelyre minden embemek készséggel felelnie kellene, akár élete
árán, annak kockáztatásával is. Ez az a kérdés, amely az emberek és nemzetek
életének koherendát ad. Ki leledzik tehát tévedésben, lett légyen az akár politi
kai? Az, aki némi haladék ellenében lepaktál a hazugsággal? Vagy az, aki tanú
ságot tesz az igazságról, akár élete árán is? Mindszenty bíboros fölmutatja ne
künk a választ, beteljesítvén azt, amit XII.Piusz pápa mondott neki, őt biborossá
kreálván: "Te leszel az első a vértanúság vállalásában, melyet a bíbor szín jelez."

A bátorság: kerül, amibe kerül

Ez arra szólít föl bennünket, hogy jobban megértsük, milyen belső erő adja meg
az igazság bátorságát; kerül amibe kerül. Amint Mgr. Pézeril mondotta: "Egye
dül a lelkipásztori szeretet az, ami mindvégig lobog." Es ennek titkát már a pap
Mindszenty József lelkipásztori szolgálatának első negyedszázada fölfedte.

Sztálin, amint említettük, vasakaratú, makacs ember volt. Milyen eszközt al
kalmazott? Az erőszakot. Milyen eszközt alkalmazott Mindszenty bíboros? Tá
vol állt tőle bármi erőszak,ha csak nem Krisztus követése a szenvedések útján.
Semmi erőszakotnem alkalmazott senkivel szemben; ellenkezőleg,elfogadta az
erőszak elszenvedését, nem gyávaságból, hanem a szerétet legnemesebb erejé
vel. Fegyverként a megbocsátást alkalmazta, egészen a legutolsó, belső vívódá
sáig. Ez nem a Péter tekintélyének magát alá nem rendelő főpap csatája volt.
Hanem kizárólagosan az igazság megerősítése:nem adta be lemondását. Semmi
mást nem mondott abban a közleményben. amit nyilvánosságra hozott. Enge
delmeskedett az egyház törvényeinek; azok értelmében cselekedett mindig; kö
vetkezésképpen nem mondhatott valótlant azzal kapcsolatban, amit gondolt,
elhatározott és tett.

Alkalmazott más módszereket? A "szabaddá tevő igazság" lelki eszközeit,
egészen a legsúlyosabb megpróbáltatás elfogadásáig, a magány, a megaláztatás,
a belső összetöretés vállalásáig. Ebben az elszigeteltségben szabadon elfogadta,
hogy a keresztre feszített Krisztus magánya legyen az ő börtöne, hiszen lelki
pásztor volt, igazi pásztori lelkülettel.

Mindszenty bíboros egyénisége fémjelzi azt a nemzetet, amelyből született, s
ezért cselekvésí-magatartási vonalat jelöl ki a magyarság számára. A kommu
nista totalitarizmust, egyébként ezen a ponton éppen úgy, mint a náci totalita
rizmust, nem csupán a fizikai erőszak és az emberek megvetése -;- brutalitás,
üldözések, zsarnokság - jellemezte, hanem főként a hazugság. Es az embert
romboló erők közül leggonoszabb a hazugság, amikor önmagát az igazság szí
neiben tünteti föl. A Macbeth elejéről a boszorkányok dala közismert: "A szép
csúnya és a csúfság szépség." Az emberi gonoszságnak is megvan ez a diabo
likus jellemzője: az igazságot tévedésnek és a tévedést igazságnak tartani. Az
értékeknek ez a megfordítása, felforgatása, eltorzítása valóban ördögi jellegű.

Amikor egy hatalom szabadságnak nevezi a szolgaságot, igazságnak a hazug
ságot, a csalás uralmát alapozza meg. "A csalás" - nem ok nélkül használom
ezt a szót, amelyet Bernanos egyik regénye cúnéül választott -leggonoszabbja
a hamisságoknak és a kelepcéknek, melyek egyénekre és egész nemzetekre
egyaránt leselkedhetnek.
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Mindszenty bíboros mártíromsága, tanúságtevése arra biztatta az embereket,
hogy ne egyezzenek bele a csalásba. Az igazság a legfőbb erő. Az igazság sze
retete az a legfőbb erő, amihez az ember fordulhat, hogy beteljesítse sorsát,
hivatását.

Pilátus szkepticizmusára - "Mi az igazság?" - Jézus hallgatag hűsége felelt a
keresztmisztériumának szellemében. Jézus Krisztus tanítványa, Mindszenty József
bíboros apostolutódi küldetését ehhez hasonlatosan, hallgatag hűséggel fejezte be.

1örök Józseffordítása

MINDSZENTY JÓZSEF

A Szent Jobb ünnepén

Kedves Híveim!

Szent István királyunk - bár megaszott, de Isten által 909 éven át romlás, por
ladás nélkül fönnmaradt, csodákkal annyiszor kitüntetett, dicsőséges Szent
Jobbját ünnepi menetben, szent énekek és imádságok között kísérte a főváros

és az ország hívő népe az ő Bazilikájából ide az ezredévi em1ékhez. Ezen a
történelmünket lehelő térségen ma megújul előttünk a kilenc évvel ezelőtt itt
lezajlott eucharisztikus világkongresszus annyi fönséges mozzanata. Ez a tér az
akkori kérdéses időben is csalhatatlanul megmutatta, mi a nemzet igazi lelkisé
ge. Es a mai kérdéses időben is félreérthetetlen választ ad a megjelent százez
rekkel ugyanarra a kérdésre.

De ki az, akit "magyar kíván"? "Kicsoda ez, hogy dicsérjük őt?" (Sirák 31,9).
Ez a Szent Jobb volt az, amely nemzetünket közel egy évezrede megszámlál

hatatlan jótéteményben részesítette. Győzedelmes kéz: diadalmaskodott külső

és belső ellenségek: Konrád és Boleszló, Koppány és Ajtony felett. Amikor Kon
rád rárontott Nyugat-Magyarországra, az ottani magyarok sérelmére és fejük
felett nem kötött a szintén uralkodó, szintén keresztény Konráddal örök időkre

szégyenletes megegyezést, - hanem seregével beleszorította a Hanság mocsa
raiba, és válaszképp a magyar határt elvitte Melkig.

De győzelmes hadvezére nem egy van a magyar népnek, és mint ilyenek nem
jutottak el a szentség koronájához és nemzetük ily fo~ú tiszteletéhez.

A földi boldogulás eszközeit adta meg népének. O tanította meg népét az
egyházon keresztül földmívelésre, iparra, építésre, művészetre. Iparosokat, szer
számokat hozatott be külföldről. A kanonokokon, szerzeteseken, plébánosokon
keresztül ő teremtette meg az iskolázást. A deákok egyaránt kerültek ki a ne
mesek és szolgák fiaiból.

Elhangzott1947. augusztus 2D-án a Hősök terén. A címeta szerkesztőség adta a beszédnek.
Az esztergomiPrímási Levéltáranyagából közreadja Dr.BekeMargit.
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