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EGY LEGENDA YÉGE
(V. M.) A Mindszenty-per tár

gyalása közben a nyugati sajtó
ban, rádióban, propagandában hir
telen, úgyszólván teljesen elhall
gatott a másfél hónapja tomboló 
féktelen uszítás, rágalmazás, fé
ny egetődzés. A hangos szitkozó
dhat, a nyilatkozatokat, a provo
kációkat zűrzavar és megdöbbenés 
váltotta fel. A kép, amely a tár
gyaláson résztvevő tudósítók — 
valamennyi jelentős amerikai, an
gol, francia sajtóügynökség, nagy 
világlapok képviselőinek — jelen
téseiből kibontakozik, valóban le
sújtó lehet azok számára, akik a 
magyar demokrácia ellen irányuló 
politikai vágyaik beteljesülését 
várták a tárgyalástól. Most a sa
ját tudósítóiktól származó, a vá
rakozásuknak homlokegyenest el
lentmondó hírek hallatára nem 
akarnak a fülüknek hinni és a ja
víthatatlan londoni rádió, meg az 
Amerika Hangja zavarában ma 
még utoljára azzal az ostoba me
sével próbálta megmenteni a ve
szett fejsze nyelét, hogy a külföldi 
tudósítók jelentéseit cenzúrázták, 
a tolmácsok hamisan fordítottak. 
De ezt a szánalmas kísérletet is 
maguk a külföldi újságírók lep
lezték le, megcáfolva az angol
amerikai rádió állításait

A vereség tehát teljes és a hall
gatás, a zavaros dadogás, az egyre 
sűrűbben elhangzó szemrehányás 
az ellenség táborában nem más, 
mint a  vereség beismerése- Már a 
tárgyalás első napján azétfoazlot- 
,aa a nemzetuczi reakció összes 
Mindszentybc vetett reményei. 
Miért? Talán azért, mivel beis
merő vallomása után bűnössége, 
a fasiszta mult, a legitimista szer
vezkedés, a  valutázás, kémkedés 
cáfolhatatlan és kétségbevonhatat
lan ténnyé lett ? Hiszen ehhez 
nem kellett a főtárgyalásig várni. 
Az elmúlt hetek folyamán feltárt 
tárgyi bizonyítékok, a külföldi 
nyelveken is megjelent Sárga 
Könyv már előbb is meggyőzően 
rávilágított az esztergomi érsek 
bűnösségére. Vagy talán azért, 
mert a főtárgyaláson kiderült, 
hogy Mindszenty minden menekü
lési, elnapolási, „kompromisszu
mos“ kísérlete hiábavaló, a ma
gyar demokrácia ereje tudatában 
felelősségre vonja a bűnösöket, a 
prímásnak lakolnia kell bűneiért 
és így a nemzetközi reakció egyik 
legbuzgóibb ügynöke egyszersmin- 
denkorra eltűnik a magyar köz
élet porondjáról ? Kétségtelen, 
hogy Mindszenty bűnösségének 
bebizonyítása, a nyilvánosság előtt 
tett vallomása egymagukban is 
súlyosan nyomnak a latban, de a 
reakció teljes politikai vereségét 
még nem magyarázzák meg- Hi
szen az imperialisták voltak azok, 
akik Mindszentyt szüntelenül sar
kalták a bűnözésre, a magyar 
nép elleni összeesküvésre. És a 
felbujtók, a prímás letartóztatása
kor leplezetlenül, sőt ujjongva 
hirdették, hogy Mindszenty törté
nelmi szerepe az ő számukra való
jában csak most kezdődik meg.

Esztendők óta azzal dicsekedtek, 
hogy a magyar demokrácia nem 
meri felelősségre vonni Mindszen
tyt, mert ezzel mártírrá avatná a 
nép egy része előtt. És amikor a 
magyar hatóságok, a tárgyi bizo- 
nyítékok birtokában, végre ártal
matlanná tették a demokrácia első
számú ellenségét, akkor a nyugati 
propaganda, kardinálisok, olaj- 
mágnások, Labour Party-i minisz
terek, a Vatikán bevonásával hoz
zálátott, hogy régi politikai elkép
zelését megvalósítsa, hogy a lelep
lezett bűnösből hőst és mártírt 
próbáljon faragni. . .  Pontosan 
megszabták feladatát: * köréje 
hazudott bátorság éS elszántság, a 
fanatikus elvhűség pózában, a

nyugati civilizáció és a keresztény
ség védelmezőjeként fogja rettent- 
betetlenül vádolni a „vallásüldöző“ 
és „erőszakos“ magyar népi demo
kráciát. Miután Magyarországon 
négy esztendő alatt sorra veszítet
ték el bázisaikat, a legális pár
tokba befurakodott ellenforra
dalmi erőket, az „amerikai párto
kat“, a jobboldali szociáldemokra
tákat, a vezér hiján bomlásnak 
induló klerikális reakciót, most a 
leleplezett Mindszenty bűnösségé
ből próbáltak olyan „mártiriumot“ 
költeni, amelynek jelszava mögé 
tömegeket lehetett volna, új ro
hamra felsorakoztatni a magyar 
demokrácia ellen.

Mindszentyt az igazság és sza
badság szimbólumának, bűnössé
gét — megdicsőülésnek, bűnhő- 
dését — mártiriumnak szánták. 
Mindszenty „mártiriumának“ had
seregeket kellett volna pótolnia az 
imperialisták politikájában. De á 
tárgyalóteremben ez az utolsó kí
sérlet, ez a nagystílű- és talán egy 
idleig-hatásos hazugság is szerte
foszlott. Egy szánalmas féreg, 
riadt gonosztevő, egy leleplezett 
Tartuffe áll a bíróság előtt, aki 
sutbadobva elveit és céljait, csak 
eggyel törődik, hogyan menthetné 
meg nyomorult életét. Megpróbál 
védekezni, tovább hazudozik, kibú
vókat keres, bűntársaira hárítja a 
felelősséget. A tárgyalás kezdetén 
beismeri bűnösségét, de a konkrét 
vádak elől kenetteljes szavakkal 
igyekszik kitérni és így misdunta- 
lan hazugságon kapják. Bűnbánó 
arccal kijelenti, hogy sajnálja, 
amit tett és közben szökésre ké
szül. A menekülés reményében fo- 
gadkozik, hogy nem ismételné 
meg bűneit, de körömszakadtáig 
védi resikciós politikai elképzelé
seit.

A közvélemény, minden jóérzésű 
ember undorral és megvetéssel 
fordul el az emberi elaljasodásnak 
attól a szörnyű gyalázatától, me
lyet Mindszenty testesít meg. Nem 
hőst — legfeljebb nyomorult bű
nözőt látnak benne.

De alapvetően helytelen lenne 
magatartását egyszerűen a züllött, 
gyengejellemű bűnöző lelki össze
omlására visszavezetni. Mind 
szenty nem adhatott többet annál, 
mint ami lényege. Nem adhatott 
többet annál, mint amit egy rot
hadt, züllött, történelmileg túlhala
dott osztály, a bukott magyar 
uralkodóosztály képviselője adhat. 
A reakció nem szül hősöket, leg
feljebb nagystílű kalandorokat, 
zsarnokokat, gonosztevőket és 
gyilkosokat, kiknek igazi lényét 
bosszabb-rövidebb ideig magas 
méltóságok, bíborosi palást, tábor
noki egyenruha és egyéb fényes 
külsőségek eltakarhatják, kiknek 
hatalmát a buzsoázia erőszak- 
szervezete ideig-óráig szentesítheti, 
de akik elkerülhetetlen bukásuk
ban mind. egyformán visszataszí- 
tóak. Mindszenty magatartása 
ugyanolyan alantas volt, mint ál
talában a vádlottak padján ülő va
lutátoké, a fizetett ügynököké, a 
népkártevöké és általában azoké, 
kiknek cselekvését nem a nép sze- 
retete, a haladás szolgálata, az 
igazság ügye vezérli, hanem alan
tas és önző személyi indulatok, a 
hatalom vágya, akik a reakció 
belső romlottságának hű kifejezői
ként válnak annak vezetőivé.

Mi tartotta össze Mindiszentyé- 
ket? A prímás az athéni patri- 
archa mintájára az ország ura 
kívánt lenni. Baranyai jóbarátait 
és legközelebbi rokonát protezsálta 
be a létesítendő kormányba. Esz- 
terházy 200.000 holdját követelte 
vissza. Személyes becsvágyuk, kap
zsiságuk szervesen illeszkedett bele.

a régi rend visszaállítására irá
nyuló köztársaságellenes össze
esküvésbe. Vágyaik csak a Habs- 
burg-világban valósulhattak volna 
meg. Ennek érdekében készültek a 
„szabadság és igazság” bajnokai 
a leggyalázatosabb igazságtalan
ságra, a nép elleni merényletre, a 
demokrácia megsemmisítésére, a 
földreform felszámolására, a pol
gárháború kirobbantására.

Mindszentyék egyedül maradtak 
a vádlottak padján. AMindszenty- 
perrel, az imperialisták elleni per
rel egyidőben Newyorkban egy 
másik per folyik az imperialisták 
kezdeményezésére az Amerikai 
Kommunista Párt vezetői elten. A 
vádlottak ellen itt nincsenek tár
gyi bizonyítékok. Meggátolják 
őket szabad védekezésükben, nyílt 
terrort alkalmaznak velük szem
ben. A bíróság épületét rendőr- 
kordonok veszik körül és mégis a 
vádlottakból vádlók lettek, akik 
mögött az egész világ haladó em
berisége, milliós tömegek egy em
berként sorakoznak az igazságta
lanság, az elnyomás, az erőszak 
ellen. És napjainkban nem is ritka 
ez a jelenség. A fasiszták vérbíró
sága elé hurcolt kommunisták ez
rei valóban a dolgozó tömegek 
szimbólumává lettek az elmúlt év
tizedekében. Férfias kiállásukkal, 
hősi magatartásukkal, belső meg
győződéstől fűtött szavaikkal az 
egész világ előtt leleplezték a go
nosztevőket és hirdették a. feltörő

aetének, a marxizmus-leninizmus- 
nak igazságát. A világháború esz
tendeiben százezrével születtek 
hősök és mártírok, akik a haza 
és a szabadság védelmében áldoz
ták fel életüket. De a hősöket nem 
a dollármilliók, a hazug sajtó
propaganda teremti. Hősök csak a 
nép, a haladás, az igazság ügyé
nek — a mi időnkben —- a szo
cializmus építésének szolgálatá
ban születnek. A  többiek, akik a 
kizsákmányolást, elnyomást, egy 
halálraítélt osztály uralmát védik. 
Mindszenty sorsára, bukásra és 
a tömegek megvetésére vannak 
ítélve.

Mindszenty magatartása csaló
dást, kiábrándulást és alig leple
zett felháborodást okozott nyuga
ton. De a csalódás — kölcsönös. 
Mindszenty is mást várt impe
rialista megbízóitól. Védekezésé
ben minduntalan visszatért arra, 
hogy külföldi beavatkozásra, há
borúra, megszállásra spekulált. 
Négy esztendeje hónapról hónapra 
várta ezeknek az “eseményeknek a 
bekövetkezését. Nemcsak a Wall

A dem okratikus p á rto k  és töm eg
szervezetek  kiküldőt^ képviselői 
szom baton délben az Ú jvárosházán 
értekezle tre  ültek össze, hogy m eg
a lak ítsák  a  F üggetlenség i N épfron t 
nagybuőapesti ideiglenes b izo ttságát. 
Az ideiglenes b izo ttság  feladata , 
hogy előkészítse a nagybudapesti 
végleges b izottság  m egválasz tásá t, 
tovább^, hogy felü lv izsgálja  és jóvá . 
hag y ja  a  fővárosi kerületekben, 
perem városokban és községekben 
m egalak ítandó  ideiglenes b izo ttságá
nak összetételét.

A dem okratIkus pártok és töm eg, 
szervezetek a E üggettenségi N ép. 
fro n t nagyíoud« pesti ideiglenes bl-

Street épített Mindszentyre, a 
prímás is számított az amerikai 
monopólkapitalizmus támogatá
sára, felajánlotta nekik országunk 
olaját, kincseit, csakhogy növelje 
kedvüket. Tőlük várta, hogy 
„athéni patriarchává“ emeljék fel. 
Az USA budapesti követe biztatta 
a kommunistaellenes pásztorleve
lek kibocsátására s kért tőle gaz
dasági és politikai, sőt katonai 
kémjelentésekct. Sőt amikor már 
szorult a hurok, segítséget aján
lott a szökéshez. És most, a bíró
ság előtt állva Mi-ndszentynek lát
nia kellett, hogy az. imperialisták-, 
nak nemcsak' althoz nincs elegendő 
erejük, hogy Magyarország „leg
magasabb közjogi méltóságába“ 
ültessék, de még a felelősségre- 
vonás elől sem tudják megmenteni 
védencüket.

Mindszentyék táborában, külö
nösen külföldi támogatóik köré
ben, most már egyre gyakrabban 
hangzik el a megállapítás, hogy 
Mindszenty politikája és annak 
támogatása súlyos tévedésen ala
pult. „Az út, amelyen a biboros 
halad, politikailag helytelennek 
tekintendő" — írja a Times. Való
ban, sóik hiba csúszott be az impe
rialisták számításába a Mind- 
szenty-üggyel kancsó! atban és 
ezek érlelték meg a most bekövet
kezett súlyos vereséget. De az ösz- 
szes hibák közül a legsúlyosabb a 
magyar nép fejlődésének, művelő
désének, felemelkedésének hely
telen értékelése volt. A fasiszták 
által elpusztított hidak, mozdo
nyok, gyárak helyén újjáépülő 
ország fénye® eredményeit a tár- 
gyilagosabb külföldi szemlélők is 
ne, - eieile!'. Yólté:K cnsiiiei ii'i. joc 
arra élig gondoltak, hogy ezzel 
egyidőben a magyar demokrácia 
felszámolja a fasiszta múltnak, 
szellemiekben okozott pusztításait 
is. Mindszenty sűrűn járt külföl
dön és összejött a nyugati reakció 
vezető politikumaival, bíborosaival, 
Esztergomban egy időben egymás
nak adták a kilincset a nyugati 
újságírók — és követek. A szemé
lyes találkozások alkalmával meg
győződhettek arról, hogy Mind- 
zeníy ostoba, korlátolt, gyenge 

jellemű ember, hogy politikai el
képzelései olyan feudális állapotok 
restaurálását célozzák, amelyeket 
a nyugati országok népei is már 
legalább egy évszázaddal ezelőtt 
felszámoltak. É-- mégis bíztak 
Mindszentyben ? Nem Mindszenty- 
ben, hanem a magyar nép elmara
dottságában és tudatlanságában, a 
négyszázévss Haibiburg-uralom és 
a Horthy-rendszer bűneiben. Erre 
építették terveiket — Mindszmty- 
vel együtt. Nem mérték fel az 
országban végbemenő óriási válto
zásokat, nem látták a munkásosz
tály vezetése alátt tudatosan a

zf ttság án ak  tag ja iv á  a következőket
delegálták :

M agyar D olgozók P ártja : M arosán 
G yörgy országgyűlési 'képviselő, az 
MDP fe p tkárhelyet ese. Köböl Jó . 
asef o rszággyűlési képviselő, a tö r
vényhatósági b izottság  elnöke. Bíró 
László, az M DP nagybudnp -sti pro
paganda .o sz tá lyának  vezetője, Döb- 
rentei K árolyné, Ú jpest polgái m es
tere, Nyemec Lajos G anz.vagón- 
gyári m unkás, V irág  Sándorné tö r
vényhatósági b izo ttság i ;ag.

Független K isgazdapárt: Bognár 
József po lgárm ester, Rubletczky 
Géza törvényhatósági bizottsági tag.

N em zeti P a ra sz tp á rt:  M ajláth 
Jo lán  o rszággyűlési képviselő,.

szocializmus felé haladó népet és 
abban bíztak, hogy vallásos jel
szavakkal sikerül megbontani aa 
ország egységét. Nem szolgált ta
nulságul az iskolák államosítása 
körül folyó harc, amelyben a nép 
egyöntetűen utasította vissza a 
mindszentysta reakció provokációs 
kírérleteit. Az ősz folyamán, ami
kor a gyárak, mezők, hivatalok 
dolgozói tömegesen követelték a 
prímás felel ősségre vonását, aa
ellenséges propaganda addig hir
dette, hogy mesterségesen, erősza
kosan szított megn yjl ván.u[ásókról 
van sto, amíg saját hazugságait 
maga is elhitte. A letartóztatás kor 
már megindították a „szentté- 
avatási“ élj&ráét s most a főtár- 
gyalás drámai léé’körébefi kellett 
rádöbbenniök arra, hogy az ítélet
től rettegő bűnös elszigetelve, meg
bélyegezve, a tömegektől meg
vetve, magáramaradt — egész né
pével szemben.

A Mindszentyhez fűzött remé
nyek megsemmisültek. A reakció 
ebben a harcban teljes vereséget 
szenvedett. A lapunk más helyén 
közölt nyugati visszhangok átte
kintésekor az olvasónak szinte az 
az érzése támad, hogy az imperia
lista sajtó a hitleri sztratégia 
nyomdokain haladva, egy hatal
mas vereség után „rugalmas elsza
kadó hadműveletek“ formájában 
igyekszik egyik napról a másikra 
fátyolt borítani arra, amit még 
tegnap fennhangon hirdetett. 
Mindszenty már nem „népvezér“, 
„mártir“, hanem régi dicsőitől ál
tal is megvetett bűnöző, politikai 
analfabéta, akit elhasznált rong/
’•nódiár :?. HoVmnlr

A magyar demokrácia a Kisgaz
dapárt jobbszárnya, a Pfeiífer- 
párt, a jobboldali szociáldemokrá
cia felszámolása után újabb hatal
mas győzelmet aratott az egyház 
palástja mögé rejtőző, vallási kön
tösbe bujt klerikális reakcióra 
mért csapással. De e harc közben, 
a bizonyítékok tömegéből és a fő- 
tárgyaláson elhangzott vallomá
sokból a magyar népünk legszéle
sebb rétegei betekintést nyerhettek 
az imperializmus boszorkánykony
hájába is, meggyőződhettek az el
lene irányuló összeesküvés nemzet
közi kiterjedtségéről. Esztergom, a 
népellenes politika egyik bázisa, 
most kiesett a harcból. De Rómá
ban és Washingtonban csak új al
kalomra várnak azok, akik a dol
lárokat küldték, akikhez a kémje
lentések futottak be. akik föl
dünkre, gyárainkra, olajunkra pá
lyáznak, akik meg akarják semmi
síteni népünk szabadságát és füg
getlenségét. Ellenük és a legkülön
bözőbb formákban felbukkanó ma
gyarországi ügynökeik ellen fokoz
nunk kell a harcot.

S za kszerveze ti Tanács: Mekis J ó 
zsef, a V asm unkások Szövetségének 
fő b ik á ra  és Szász Ferencné, a Ke
reskedelm i A lkalm azottak  Szabad 
SzfU szen-rzetének titk á ra .

M N D Sz: B :n k e V aléria, M IN S z  
Koós Béla.

Az ideiglenes b izo ttság  elnöke: 
M arosán György, ti. k á ra : Köböl 
József, jegyzője: Bognár József. V

A  nagybudapesti ideiglenes bizott
ság  p rog ram ja  al p iáu l a 
íenségi N épfront ideiglenes Orszá
gos Tanácsának program ja i fogadfa  
e\. s  cttiieJc alapján doTúqzza k i, a 
különleges nagybudapesti problém ák  

' figyelem  bevételével, végleges, pro
gram ját. ■ j;; ,'

M egalakult
a F ü ggetlen ség i Népfront
n a g y b u d a p e s t i  i d e i g l e n e s  b i z o t t s á g a
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