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Barankovics 
menekü lése 

A £ck magyarországi politikai mene
küli között különösen, kitűnik dr. Baran
kovics István, a volt legnagyobb ellenzé
ki párt vezérének Magyarcn-rágról va!o 
távozása. A Dcmokrcta Néppárt cgymil-
Jiónyi szavatet birtokolt s a párt meg
szűnésével a kercszténv magyarság leg
nagyobb tömegét kapcsolták ki. A párt 
a legutóbbi választasd; alkalmával min
den kékcédulás csalás, szédelgés cs a 
szavazatok nagytöbbségének kizárása el
lenére szerezte meg a magyarság bizal
mát. A siker titka az volt, hogy a ma
gyarság ezt hitte, hogy a párt mögölt 
maga Minciszcnty József hercegprímás 
áll és crert katolikus pártnak is hívták. 

. A magyarság Mindszcnty szeggesztiv irá
nyítását várta a párt működéseid!, azon
ban a kommunista ellenakciók megbéní
tották a keresztény és nemzeti politika 
megvalósítása iránti törekvését. 

Azonban a párt keletkezésekor már 
eredetében is sajátos bajok mutatkoztak. 
Amoszkvai Kominform agyafúrtsága a 

magyarország helyzet likvidálására Szek-
fü Gyulát még moszkvai követ korában, 
egykori katolikus múltjára való tekin
tette!, bizta meg: alakítson egy katolikus 
álellcnzéki pártot, amely majd. térdet, 
fejet bejt a kommunisták előtt. Szekfü, 
akinek a jierincroppantásokban nagy pra
xisa van, réízcsc volt a trianoni nemze
dék kasztrálásában is, ezért hagytR ci a 

. moszkvai követi széket cs alakította meg 
a Demokrata Néppártot. 

Mindszcnty József átlátott a dolgo
kon! Szembeszállt az alattomos szervez
kedéssel. Barankovics jóindulatú ember 
volt, quasi Benjáminja lett ezeknek a: 
előtte ismeretlen erőknek. Ezért nem si
került neki soha Mindszent? hercegprí
más bizalmát megnyerni, ha erre jóhi
szemű cs számtalan kísérletet is tett. A 
prímás feltételei a következők voltak: a 
faagvzr történelmi gondolat és a magyar 
katolikus intranzigens álláspontból egy 
szemernyit sem feladni, elhárítani a 

Szckíurcl való kooperációs gondolatot, 
s eszd a lényeget rem is számítva, a 
magyar tSmeggel szemben való tájékoz
tatást nem zavarni. A primás megtaga
dott mindennemű kollaborációs gondola
tot, mert tudta, hogy Szekfü a diktatú
ra legszélsőségesebb elszántságával a 
katolikus Egyház eletére tör. Ezért tudti, 
hogy erővel szemben csak erőt szabad 
felsorakoztam", mindennemű gyengeség a 
front átszakadását jelentette volna. A 
Szekfü-Barankovics vonal viszont a 
..nádpolilika" jegyében mindenáron 
kompromisszumokat kivánt kötni. A pri
más mindvégig hangsúlyozta, hogy Ma
gyarország a nyugatcurópai kultúrkörbe 
tartozik. Vallás és hitvédelmi okokból 
elutasította a keleti orientáció gondola
tát, mert szerinte a keleti orientáció 
mindkét formájában halálos veszély a 
magyarság számára, egyrészt az ateiz
mus-marxizmus, másrészt ennek nyomá
ban mindig fellelhető keleti ortodox-
pánszláv misszió tudata, amely a ma
gyar lélek alapjait kívánja és akarja 
megsemmisíteni. 

Bár a primás szemeihunyt, megindulá
sakor nem törte le Bara'nkcvics pártját, 
vállalta a látszatot, hogy némán a párt 

mögött áll. Barankovics jóindulatú és ka
tolikus szempontból hűséges igyekezete 
révén nem is volt háiátian s így próbál
ta megvédeni a magyar keresztény állás
pontot. Az utolsó percben megis matat
ta, hogy felismerte í-'zekfünek megrontó 
szándékát, azonban akkor már késő volt. 
Aa idők bizonyítják, hogy a kompremisz-
rzumra hajló pártvezetés sem maradha
tod meg, mert Szekfü diktatúrája a 
pártot jneg r.ksrta semmisíteni. 

Bánás püspök, akit Szekfü mindég a 
primás ellen akart kijátszani, mondotta 
most az utolsó napokban: Ha mi meg, 
egyezést akartunk volna is, an esemé
nyek megmutatták, hogy téves uton jár
tunk. Minden megalkuvás a primás 
presztízsének csenkulását jelentette voi
re, s mi, akiket kicsavart citromként 
dobtak volna cl, mi „megalkuvók" is 
erzk a primás presztízséből élünk. 
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