
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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A földi jóléten, kultúrán is számtalan uralkodó fáradozott, de az egyház nem
tiszteli szentként őket, ha hálát érdemelnek is.

Keresztény államot alkotott, amelyben 9 és fél évszázada élünk, és találta meg
ez a nemzet a földi boldogulását. A népvándorlás óta a 10-11.századig a keresz
tény államok egész sora keletkezett, és alapítóik közül vajmi kevés a szent.

Ez a kéz terjesztette a katolikus vallást, azt általánossá tette. A katolikus vallás
célja, hogy vele és általa az emberek üdvözüljenek, vagyis a lelkek eljussanak
az Istenhez, és Vele örökre egyesüljenek.

9 és fél évszázad alatt milliók haltak meg és ebben a szent hitben üdvözültek,
és Szent Istvánnak hálásak. De legyünk hálásak mi is őseink üdvösségéért.

Ezt aztán már kevés államférfiú mondhatja el.
Az államférfiak élete milliók életébe szövödík be, és milliók lelkéért felelősek

is. A vallás és erkölcs támogatása vagy háttérbe szorítása körül nehéz lesz az
ítélet egykoron. Ha egyetlen hiábavaló szóért a magános meglakol az ítéleten,
mi lesz a következése egyetlen szabadjára engedett, ifjúságrontó könyvnek, új
ságnak, felülről erőltetett egyesületnek? Szent István ilyenekért nem felel. Sót,
gyászos öltözetben előtte sírva kérjük, vegye le a hályogot a magyar szemekről:
ne pusztítsa magyar a magyart, dús dfjak ellenében se segítse hontalanná tenni
a magyart, és ha egyik földön véget ért a gyötrelme, ne folytatódjék a másik,
kényszerű hazában a fogság, vallatás, gyötrelem.

Imádsága és erényélete tette őt naggyá. Igazságos volt alattvalóival, alázatos
az Istennel szemben, szigorú a bűnhöz, könyörülő az üldözötthöz, özvegyhez,
árvához, szegényhez. Erős a balsorsban, szerény a szerencsében.

A kormányzó hatalomnak hét ékességét és támaszát sorolja fel. Az. I-III. az
igazi krisztusi hit, az egyház és a főpapság rendje. Ezeket Isten rendelte örökké,
kegyelmeinek osztogatóivá, a kötés és oldás hatalmának kezelőivé: "Aki titeket
hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg." (Lk 10,16). Nincs
egyház tanítóhivatal nélkül. Akik a tanítóhivatal nélkül akarnak katolikusok
lenni, az élet bármely viszonylatában futóhomokra építenek.

A kanadai Montreálban június 24-én végignéztem a város és az egyetem ren
dezésében a franciák évről-évre megismétlődő történelmi felvonulását. A francia
kisebbség történelmi je1mezekben ünnepelte a múltat, a kanadai települést, a
régi ruhákat, szokásokat, a francia családot, ifjúságot. Nem maradt a házakban
senki, mind beleolvadt a népe múltjába. Zsákba se bújt senki, silány evés-ver
senyt se rendezett. Mindenki izzóan és egységesen francia akart lenni. Amikor
a három órás történelmi menetet végignéztük és a sudár montreáli érsek arcába
belenéztem, azt gondoltam, ha szabad volna irigy lenni, hát én a montreáli érsek
örömét elkívánnám magamnak. Kellett ez az élmény nekem, a múltját szégyen
lő, kedvteléssel ócsárló Magyarország hercegprímásának. A mi ezeréves múl
tunk Szent Istvánban testesül meg legkifejezőbben.Tőle kaptuk legnagyobb és
idő~ó értékeinket, egyházat, Mária-tiszteletet, a keresztény nevelést.

Eljünk eme értékek szerint ne csak augusztus huszadikán, hanem minden
hónap minden napján, az elején úgy, mint a végén. Es most leemelem a Szent
Jobbot lelkileg, úgy vegyétek, hogy külön-külön mindegyitek szívére helyezem.
Járjon át az ő áldása a nyilvános életben is minden társadalmi osztályt, mert
minden osztály, az egész társadalom is Istené. Büszkén őrizzük a Szent István-i
hagyományokat családban és társadalomban, és ezzel keltsük életre az elalélt
Magyarországot, és ez segítsen Istenhez. Amen.
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