Mindszenty József életrajzi adatai (1892 – 1975.) – ún. „fehér vértanú”

























1892. március 29-én született a vasmegyei Csehimindszent községben földműves szülőktől. Apját Pehm Jánosnak, anyját
Kovács Borbálának hívták. Idegenhangzású nevét 1941-ben változtatta Mindszentyre.
1915 – ben, az I. Világháború alatt szentelték pappá
1919 ben a kommunista Károlyi kormány letartóztatta.
A két világháború között zalaegerszegi plébános volt, nagyon szerették, rengeteg közösséget és egyletet, plébániát alapított
és segített.
1944 ben XII. Piusz veszprémi püspökké tette, majd a nyilasok mint püspököt letartóztatták, később 26 papjával és
kispapjával együtt a sopronkőhidai börtönbe szállították.
1945 – ben esztergomi hercegprímás – érsek lett, vagyis ő lett Magyarország legfőbb és vezető püspöke.
1946 ban bíboros lett.
1948 elején a Kommunista pártvezér, Rákosi Mátyás bejelentette, hogy ,,az egyházi reakcióval'' le fognak számolni.
Egyidejűleg megindult a Prímás letartóztatását előkészítő rágalomhadjárat.
1948. december 26-án letartóztatták és a politikai rendőrségnek a pesti Andrássy út 60 -ban lévő központjába vitték, ott
súlyosan megalázták és gyakran, nagyon kegyetlenül kínozták.
1949. február 8-án életfogytiglani fegyházra ítélték, később Felsőpetényben őrizték.
1949. február 14-én XII. Piusz pápa ünnepélyesen tiltakozott az ítélet ellen.
1949. április 5-én az Egyesült Nemzetek Szövetsége közgyűlése megbélyegezte és nemzetközi sérelemnek nyilvánította
Mindszenty elítélését.
1956. október 30-án este a győztes forradalom katonái Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy vezetésével kiszabadították
felsőpetényi rabságából.
1956. november 3-án rádiószózatot intézett a magyar néphez és a világhoz.
1956. november 4-én a fővárost elfoglaló szovjet csapatok elől az USA nagykövetségére menekült, ahol 15 éven át
élvezte az amerikai nép vendégszeretetét, de ez tulajdonképpen rabság volt, mert saját országának fővárosában nem
léphetett ki az utcára és ez a nagyon tevékeny ember nem csinálhatott semmit.
1957. március 9-én bejelentették, hogy Mindszenty ítélete hatályban van, vagyis amennyiben elhagyja a nagykövetség
épületét, úgy folytatnia kell börtönbüntetése letöltését.
1960. február 5-én meghalt édesanyja, Pehm Jánosné, Kovács Borbála – temetésére nem mehetett el.
1971 – ben titokban kivitték az országból VI. Pál pápa határozott közbenjárására – száműzött lett.
1971. október 23-án Bécsbe érkezett a lakhelyéül választott Pázmáneumba.
1971. november 21-én mutatta be König bíboros-érsek ,,korunk hitvallóját és vértanú''-ját a Stefansdomban (Szent
István Bazilika Bécsben) az osztrák főváros népének.
1973. november 1-én VI. Pál pápa kérte, hogy mondjon le esztergomi érseki székéről. Ő ezt lelkiismeretével ellentétesnek
találta, ezért a pápa 1974-ben az érseki székét megüresedettnek nyilvánította, hogy olyan lehessen az esztergomi érsek, aki a
kommunistákkal is hajlandó tárgyalni. (Lékai László)
1975. május 6-án, egy operáció után halt meg.
1975. május 15-én Máriazellben temették el.
1991. Hamvait hazaszállították, és az esztergomi Bazilikában méltó, végső nyughelyére helyezték.

Pannonia Sacra: A kereszténység és a magyarság, az Egyház és a Haza már kora fiatalságában elválaszthatatlanul összefonódtak a
gondolat- és érzelemvilágában. ,,Amikor én még kisdiák voltam -- emlékezik vissza -- és kongreganista tagavatásra álltam, ...a
szívemet elfutotta a melegség, hitem és hazám egy tűzzé váló szeretete a Magyarok Nagyasszonyában.''
A történelmi Magyarország képét és emlékét melengető szeretettel őrizte a szíve mélyén. A magyar földet egy hatalmas
misekehelynek látta. ,,A kehelyvölgy a magyar alföld, a kehely pereme a hegyláncolat köröskörül''. És ennek a kehelyMagyarországnak minden darabka földjét a sajátjának és minden lakóját a testvérének tekintette.
Ebben a múltat védő és gyakran idéző magatartásában nem vezette -- a szónak se szociális, se pedig demokratikus értelmében vett -reakciós szándék. Ismételten kifejezésre juttatta, hogy helyesli az igazi demokráciát, a józan földbirtokreformot és a nép javát
szolgáló szociális újításokat. De tiltakozni és védekezni akart az ellen a közvéleményt mérgező szellemi maszlag ellen, hogy a
magyar nép végre a Szovjet kegyéből 1945-ben szabadsághoz és kultúrához jutott.
Azokkal szemben, akik egyszerűen ki akarták radírozni történelmünkből az ezeréves magyar múltat, már bemutatkozó beszédében
hangoztatta: ,,Ébresztgetem nemzetünk megszentelt hagyományait, amelyek nélkül egyesek talán igen, de a nemzet nem élhet.''
,,A jövőben nem alacsonyítjuk le magunkat -- mondta egyik prédikációjában -- azzal, hogy az idegenekkel versenyre kelve ócsároljuk
nemzetünket....''

