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Előszó
Amikor ezt a kötetet kezébe veszi az olvasó, egy speciális Mindszenty gyűjteményt kaphat
olvasmányul. Ma, amikor a hit, vallás, helyenként a kereszténység újra üldözve van, szükség
van azoknak a példaképeknek az ismeretére, akik tartást és kitartást adhatnak a keresztény
nemzetnek. Ilyen példakép az utolsó magyar hercegprímás, a leváltott esztergomi prímásérsek, Mindszenty József.
A 2008-ban létrehozott Hittel a Nemzetért Alapítvány kiemelt célja volt a nemzetéért és
hitéért a végsőkig kiálló főpap köztéri szobrának felállítása1, mely 2009. október 25.-én
megtörtént és áldásra emelt kézzel vezeti a híveket a rákosszentmihályi plébánia előtti téren.
A szoborállítással egyidejűleg emlékplakett átadásával egybekötött konferencia sorozat vette
kezdetét, melynek napjainkig elhangzott anyagát tartja kezében az olvasó. Igazi különlegesség
ez, hiszen soha nem publikált írások, beszédek leirata is napvilágot látott benne és egy őszinte
aspektusból megközelítve betekintést nyerhetünk a bíboros munkásságába és kevésbé
publikált életciklusaiba. Adriányi Gábor, Csonka Emil, Horváth Attila, Kahler Frigyes,
Krajsovszky Gábor, Nagy László, Pem László, Petrovics Sándor, Soós Viktor Attila, Szabó
Csaba, Szántó Konrád, Vörös Géza és Zinner Tibor előadásai, tanulmányai új ismeretekkel
szolgálhatnak a téma iránt érdeklődőknek.
A hitetlen erők századok óta rombolják a keresztény egyházat, melyről Bangha Béla így írt:
„Bizantinussá, stréberré, elvilágiasodottá tette a papságot; az egyház kormányzatát és
egyházi fegyelmet minden eszközzel gyengítette, a papság theológiai és aszkétikai kiképzését
elposványosította. Kereszténység egyház és egyháziak nélkül holt fogalom és végzetesebben
nem árthatott a vallási liberalizmus az egyháznak és a kereszténységnek, mint mikor a nyájat
pásztoraiban rontotta meg, a püspökök és papok értelmi és erkölcsi színvonalát
mesterségesen lesüllyesztette és ezzel a kereszténység benső életét minden apostoli üdeségétől
és melegétől megfosztotta. << Leütöm a pásztort és elszélednek a juhok >>”
Mindszenty József nem hagyta magát „leütni”, kiállt egyházáért, nemzetéért, dacosan
kockáztatva egészségét és életét. A bolsevizmus sátáni erői megalázták, gyalázták és hazug
vádakkal illették őt, de ő megmaradt végig egyenes gerincű főpásztornak, elsősorban hívő
embernek.
Ez a kötet igyekszik őt oda emelni, ahová szükséges, hogy elnyerje − minden vádló gyalázat
ellenére − kételkedő hívői szeretetét, tántoríthatatlan segítői számára az ő mielőbbi
elismerését a boldoggá-, illetve szenttéavatásával.
A Hittel a Nemzetért Alapítvány arra törekszik, hogy fenntartsa a jelen és múlt ma még
elérhető hagyományait, hogy az utánunk következő generációk a múlt tapasztalataival
építkezve bizalmába vegyék a jövendőt!
v.lg Mireisz Tibor
HNA Kurátor
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Mindszenty József bíboros egész alakos szobra Budapest – Rákosszentmihályon, a Templom téren. Fényképe a
könyv elülső borítólapján látható.

A kötet szerzői: Dr. Adriányi Gábor professzor, katolikus egyháztörténész. Csonka Emil
történész. Dr. Horváth Attila jogtörténész, intézetvezető egyetemi docens. Dr. Kahler
Frigyes bíró, jogtörténész, egyetemi docens. Dr. Krajsovszky Gábor gyógyszerész,
egyetemi docens, igazgatóhelyettes. Nagy László történész. Dr. Pem László pápai káplán,
szakigazgató, főiskolai docens. Petrovics Sándor, a Tóth Ilonka Szülőházáért Alapítvány
kuratóriumának elnöke. Dr. Soós Viktor Attila történész, hittanár, a Nemzeti Emlékezet
Bizottsága tagja. Dr. Szabó Csaba történész, levéltáros, tudományos igazgatóhelyettes. Dr.
Szántó Konrád Károly, OFM főiskolai tanár, egyháztörténész. Vörös Géza történészlevéltáros. Dr. Zinner Tibor jogtörténész, c. egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető.

