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 Munkás természetjárók 1927.05.22-én a Solymári Ördöglyuk elôtt. Kilián Gy. alsó sor, balról az 1.
Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár

Szakolczai György: Barankovics István 1945. áprilisi levele
a Magyar Katolikus Püspöki Karnak
A Múltunk 2008. évi negyedik számában megjelent forrásközlésem1
második dokumentuma a Jánosi József S. J. Pro memóriája szerkesztett
címen szerepelt. Erre a forrásra eredetileg Mészáros István könyve hívta
fel a ﬁgyelmemet. A következôket írta róla: „Kézbe kapta Mindszenty
a Demokrata Néppárt legfôbb világnézeti tanácsadójának, Jánosi József
jezsuitának 1945 májusában készített Pro memóriáját is.”2 Az ehhez a
mondathoz fûzött lábjegyzet közölte az irat iktatószámát, és ennek alapján megkértem és megkaptam a dokumentumot a Prímási Archívumban. Az irat fedôlapján Drahos János akkori káptalani helytartó alábbi
kézírásos feljegyzése található: „Katolikus párt és sajtó ügye. Tudomásul. Bpi szemináriumi lakásomon adta át egy klerikus minden megjegyzés nélkül. Azt hiszem, P. Jánosi munkája a pro memoria. 1945. V. 26.
Drahos.” Mészáros István és Drahos János egybehangzó írásos megjegyzése alapján joggal tételeztem fel, hogy az irat szerzôje P. Jánosi
József S. J. volt.
Mészáros István új könyvében azonban közzétette Barankovics István
most elôkerült, Mindszenty József veszprémi püspöknek címzett, 1945.
szeptember 9-i keltû levelét. Ebben olvasható a következô: „7. A Püspöki
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Kar egyes tagjaihoz benyújtott politikai Pro Memóriát, mely a jelenlegi
világpolitika és benne a magyar politika átnézetét tartalmazta, én írtam,
kifejtve a párt létét támogató érveket is. Ez az én legszemélyesebb munkám. Benne Pálffy[nak] semmi része nincs. Idevágó munkámról P. Jánosi
úr adhat fölvilágosítást.”3 Mészáros a könyv 84. oldalának 10. lábjegyzetében megadja ugyanazt az iktatószámot, amit elôzô könyvében, és
Drahos rájegyzését ugyancsak közli.
A fentiek alapján tehát bizonyos, hogy az irat Barankovics István
munkája.

Helyreigazítás
A Múltunk 2009. évi elsô számából kimaradt, hogy Matilde Eiroa:
A múltbeli kapcsolatoktól a jelenkori követelményekig. A spanyol–magyar
kapcsolatok helyreállításának folyamata címû tanulmányát Rozsnyai
Katalin fordította. A hibáért bocsánatot kérünk, a felelôsség természetesen kizárólag minket terhel.
Egry Gábor
felelôs szerkesztô
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