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Előszó 

 

A Hittel a Nemzetért Alapítvány Mindszenty József prímás, érsekről tartott konferencia 

sorozatának második kötetét tartja a kezében az olvasó, mely továbbra sem szűkölködik a 

téma tudóinak különleges előadásaiban.
1
 Különleges, mert ezen előadások többnyire máshol 

nem voltak hallhatóak, hiánypótlóak, mert a jelentős számú hallgatóság igénye töretlenül 

megvan a téma befogadására. 

Az előadások részleteiből kimerítő választ kapunk arra, ki is volt Pehm (Mindszenty) 

József, sváb származású katolikus magyar ember, aki az Isteni szeretetet tanító útját 

választotta a magyar hívekért, melyről a sátáni világ erőszakos hatalmi ereje sem tudta 

eltántorítani soha. Egyenes életútja a világégés és az ateizmus korában segítette a papi 

hierarchia hazai csúcsára és ezzel vezeklő büntetést is mért rá a keresztény nemzetének 

képviseletében, engesztelést bűneinkért. Gyalázták, köpködték, fenyegették. Elvitték, 

meghurcolták, bebörtönözték, bezártságra, száműzetésre kényszerítették, de nem tört meg. 

Hihetetlen erővel, bátorsággal vállalta a terheket, bátorította, buzdította elérhető híveit a vörös 

sárkány elleni kitartásra, vallásuk, Istenbe vetett hitük megtartására. Példájával erőt öntött a 

hívekbe, a bebörtönzött pap-társakba, félelmet a keresztény útról letértek számára. 

Ma, amikor a sátáni erő az asszony sarka után kapkod, leselkedik, amikor ferde útra 

tévedt az emberiség, amikor értékeit veszti az emberi erkölcs és szeretet, amikor a pénz 

mammona emészti fel a lelkeket, nagyon nagy szükség van Mindszenty József útmutatására 

és kitartó erejére a hívek, de nagyon nagymértékben a papság számára is. Miközben a 

világban üldözötté válik a kereszténység és különféle erők bomlasztják a társadalmakat és a 

vallást, egyre jobban és jobban kell, hogy visszhangozzanak Mindszenty József szavai a 

fülekben. 

„- ha az ősi máriás földről…, az Istenanyát száműzni engednők, és Szent István 

történelmi értékű szerződését botorul felbontanók, megsemmisítenők!”(1948. Újévi körlevél) 

„Mi nem akarunk mások lenni, mint magyarok! Nem tűrjük, hogy magyarok 

Magyarországot ócsárolják! A magyar ne juttassa a magyart lakat alá! A magyar ne 

árulkodjék a magyarra! Mi megbecsülünk mindenkit, akik egyek velünk magyarságunkban. 

Azon leszünk, hogy a könnyező Szűzanya ne sírjon hiába felettünk!”(1946. szeptember 8.) 

Mi, a Hittel a Nemzetért Alapítvány kuratóriuma, alapítója és támogatói sem akarunk 

mások lenni, mint jó katolikus magyarként követni egykori utolsó hercegprímásunk 

útmutatását, gondolatait és szerény anyagi kereteink között eljuttatni azt minél több érző és 

gondolkodó magyar emberhez hazánk felemelkedése és jó úton tartása érdekében. 

Fentiek miatt ajánlom a konferencián elhangzott gondolatokat és Mindszenty József 

életszentségét szeretettel az olvasók figyelmébe. 

 

Mireisz Tibor 

HNA kurátor 

 

                                                           
1
 A tanulmánykötetben olyan közleményeket is megjelentettünk, amelyek szorosan kapcsolódnak a Mindszenty 

József bíboros által kijelölt határozott, alkut nem ismerő, és akár a vértanúságot is vállaló személyek életútjához. 


