
Áhítat a budapesti amerikai követ irodájában. 
Fejérdy András (szerk.): Igehirdetésem. Mindszenty Jó-
zsef bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957–
1961. Magyarországi Mindszenty Alapítvány Budapest, 
2020. 446 o.

A hazai Mindszenty-kutatásban az amerikai menedék közel tizenöt éve 
sokáig valóban fehér foltot jelentett. Hála az elmúlt évtized intenzív kuta-
tói munkásságának azonban immár nem! Fejérdy András és munkatársai 
újabb hiánypótló művel gazdagították az örvendetesen gyarapodó szakiro-
dalmat. Bevezetőjében a szerkesztő a szükséges hivatkozásokkal felidézi, 
hogy a humanitárius (tehát nem politikai vagy egyházirányítási) alapon 
megadott menedék mindennapjait megvilágító könyvtermésben a 2000-es 
évek második felétől következett be jelentős változás, amikor is az amerikai 
levéltárakban feloldották a vonatkozó anyagok minősítését. A magyar ku-
tatók, köztük kiemelkedő hozzájárulásával Somorjai Ádám OSB, elsőnek 
a bíboros által a menedék idején a Szentszéknek, illetve az amerikai elnö-
köknek és külügyminisztereknek íródott leveleit vették számba. A figye-
lem ezután a budapesti követség/nagykövetség, illetve a washingtoni kül-
ügyminisztérium, a State Department belső dokumentumai felé irányult. 
Ezt követi most a Magyarországi Mindszenty Alapítvány jóvoltából egy 
újabb forráscsoport, az amerikai külképviseleten angolul elmondott szent-
beszédek első kötete (ezt a tényt az alcím sajnos nem jelzi), amely az 1957 
és 1961 közötti időszakot öleli fel. A magyar főpap ezeket – egy kivétellel 
– az épület harmadik emeletén lévő kétszobás lakrészében – az eredetileg a 
korábbi követek által használt iroda külső helyiségében – tartotta meg. Ezt 
1956. november 4-én, a menedékkérés reggelén Edward Wailes, a kineve-
zett, de megbízólevele átadása nélkül 1957. február végén távozott követ 
bocsátotta a rendelkezésére.

Fejérdy András találóan állapítja meg, hogy a rendhagyó helyszín mel-
lett „[…] a részt vevők köre sem volt szokványos.” Az amerikai diplomaták 
és családtagjaik mellett a nyugati követségek tagjai vehettek részt ezeken 
a jellemzően a vasár- és ünnepnapi alkalmakon. És természetesen a főpap 
látogatóba érkező családtagjai. Az aznap éppen ügyeletet ellátó diploma-
tának a jelenlét pedig munkaköri kötelessége volt. A mise befejeződése 
után ugyanis a menedék alapszabályai értelmében minden résztvevőnek 
azonnal távoznia kellett, és tilos volt a bíborossal szót váltania. Az 1957 
júliusában Budapestre érkezett Garret Ackerson ügyvivő utasítására biz-
tonsági protokollt érvényesítettek, azaz a saját szempontjukból logikusnak 
mondható módon itt is megakadályozták a szóbeli vagy írásbeli üzenetek 
átadását. Ugyanakkor folyamatosan gondoskodtak a Mindszenty lelkiálla-
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potát „rendben” tartó rendszeres misézési lehetőségről. Kijelenthető, hogy 
a levelezés, a követségi könyvtár szabad használata mellett ez is létfontos-
ságú szelep volt a menedékes számára. (Továbbá a bíboros szabadon ren-
delkezhetett a számára az USA-ból érkező magánadományok sorsáról is. 
Az ellátásához szükséges kiadásokat az amerikai Országos Katolikus Jóléti 
Konferencia fedezte.)

A Bevezetőben Fejérdy részletesen kitér a misék keretében elmon-
dott (eleinte magyarról fordított, később már eleve angolul készülő) 
szentbeszédek műfaji és tartalmi jellemzőire, a vallási és politikai téma-
választásokra, továbbá a gyakran nem egyértelmű utalásokra is: „[…] a 
szentbeszédek túlnyomó többsége a homíliáknak a skolasztikus szövegma-
gyarázat nyomán általánossá vált klasszikus hagyományát követi, ameny-
nyiben egy rövid bibliai szövegből kiindulva fejt ki többsíkú magyaráza-
tot.” És vajon ki dolgozott a fordításokon? 1957 decemberétől 1960 végéig 
– a lábjegyzetekben többször is említett – Louis Toplosky, aki ekkortól 
szolgált politikai másodtitkárként a követségen. Aktívan kivette a részét 
a Mindszenty bíboros személye körüli teendőkben: ha kellett, tolmá-
csolt, elvégezte a levelei értelmezésének egyáltalán nem könnyű mun-
káját, dokumentálta az anyagokat, jelentette üzeneteit és kívánságait az 
ideiglenes ügyvivőnek, továbbá figyelemmel követte a „vendég” kedély- 
állapotának hullámzásait. 

A kötetnek a szintén Fejérdy által készített gazdag és igen alapos 
jegyzetapparátusa és Csimma Ágnes fordítói munkája komoly dicséretet 
érdemel. Helyes döntés volt, hogy a nehezen értelmezhető angol megfo-
galmazásokat külön (betűkkel és nem számmal) jelölték. Egyúttal ez az a 
pont – mutat rá a szerkesztő –, ahol megérezhetjük azt az alázatot, amelyet 
a hercegprímás a hivatása gyakorlása iránt érzett, hiszen egy év menedékes 
lét után már egy általa tökéletlenül elsajátított új idegen nyelven igyekezett 
a hívőkhöz szólni. A kötet kezelhetősége szempontjából még indokoltabb 
volt, hogy az egyes szentbeszédek megértéséhez szükséges nagyszámú tud-
nivalót ahhoz a szöveghez csatolták, ahová eleve tartoznak. Még ennél is 
ésszerűbb döntés volt, hogy a szerkesztő nem kritikai – és ezzel elkerül-
hetetlenül kétnyelvű – kiadást tűzött ki céljául, hanem magyarul tárta a 
szövegeket az olvasóközönség elé.

A könyvismertetések íratlan szabályai szerint a recenzensnek kritikai 
észrevételeket is illik tennie. Ám legyen! Véleményem szerint a további-
akban nagyobb figyelmet szükséges fordítani a bíboros közvetlen környe-
zetében megforduló amerikai diplomaták személyének és beosztásának 
pontosabb megállapítására. Egy dolog, hogy az angolul még nem jól tudó 
bíboros a Vaduzban 1979-ben kiadott Napi jegyzetekben például „Jordá-
nék” néven emlegeti a misékre rendszeresen eljáró hat-tagú amerikai dip-
lomata Rogers-családot, de az olvasóknak az Igehirdetésem lábjegyzeteiben 
annyit azért kellene segíteni, hogy valójában Jordan Thomas Rogersről és 
Sarah (Flinn) Rogersről, valamint négy gyermekükről van szó. (A kato-
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likus család jelenlétét a szentbeszédekre alaposan felkészülő Mindszenty 
számon tartotta. 1967-ben Rogers, a felesége és két gyermekük rövid láto-
gatást tett Budapesten, amikor is Mindszentyt is felkeresték. A menedék 
első éveiben Rogers és Toplosky egyaránt kiemelkedő szerepet játszott a 
bíboros mindennapi életében.) 

A kötet minden naptári év miseszövegei előtt eredeti fotókat, össze-
sen hat darabot közöl. A 133. oldalon láthatjuk például a Washington Eve-
ning Star 1959. március 15-i számából a követségről készült külső felvételt, 
amelyen fehér téglalappal és nyíllal jelölték meg a Mindszenty által hasz-
nált lakrész ablakait. Az 1961-es év miseszövegei előtt maga a lakrészében 
miséző bíboros látható, háttérben az ablak leeresztett faredőnyével. (Isme-
retes, hogy ennek az volt az oka, hogy Mindszenty nem kívánt a Szabadság 
téri szovjet emlékmű látványában gyönyörködni.) Mivel a hat fotó az olva-
sók számára meglehetősen váratlanul bukkan fel, hasznosnak tartanám, ha 
készült volna egy Képjegyzék is. A Tartalomjegyzéket pedig inkább előre 
szerkesztettem volna, nem pedig a kötet zárásaként a Személynévmutató 
után.

A fentiek alapján bizakodva várjuk a sorozat következő két színvona-
las kötetét, amelyek a szentbeszédek hátralévő öt-öt évét fogják az olvasó-
közönség elé tárni. A közreadásukhoz Fejérdy András és kiváló csapata már 
rendelkezik a szükséges recepttel.

(ism.: Deák András Miklós)

“Negozio del S.R Card. Pasman”.
Péter Pázmány’s Imperial Embassage to Rome in 1632 
(With Unpublished Vatican Documents) (CVH II/7), 
written and edited by Rotraud Becker, Péter Tusor, Bu-
dapest–Rome 2019. pp. 482. + 3 suppl. (2x2 pictures, 4 
facsimilia)1*

2019 második felében jelent meg Rotraud Becker és Tusor Péter új köte-
te Pázmány Péter 1632-es római birodalmi követjárásáról. A szerzőpáros 
kötete a Collectanea Vaticana Hungariae II. sorozatának hetedik kiadvá-
nyaként azzal a céllal jelent meg, hogy a magyar és nemzetközi történet-
tudomány egy régi adósságát pótolja. A nemzetközi együttműködésben 
megvalósuló munka a megismerés eddigi legszélesebb skáláját biztosítja a 
magyar kardinális római követútja kapcsán.

Korábbi történészgenerációk állhatatos munkájának eredménye-
képpen az 1632-es követjárás levéltári forrásainak javarésze már kiadásra 
került. A XIX. és XX. század során Mednyánszky Alajos, Fraknói Vilmos és 
1 * Készült a PPKE TDI Egyháztörténeti Műhelyében.


