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egyetemi magántanár,
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pécsi egyetem jogi karán
a Történeti Intézet igaz
gatója volt.

A magyar állam és
egyház kapcsolatával fog
lalkozó kiadatlan műve egy
fejezetének szerkesztett
változatát adjuk közre.

Az egyház az üldö
zöttek védelmében
A legrangosabb hazai történelmi folyóirat, a Századok a rendszerváltás
idején szükségesnek látta, hogy az előző 1949-es rendszerváltáskor elffké
szített és kiszedett, ám kinyomtatásra nem került/ Szent István király
életét és múvét tárgyaló tanulmányok együttesét több mint négy évtizedes
késéssel megjelentesse. A szerkesztffbizottság emedöntését példamutatónak
foghatjuk föl, hiszen a történelemírás tudományos szintű müuelése meg
követeli a nyilvánosságot és a folyamatosságot. A tudományos élet súlyos
zavarai e kettő valamelyikének vagy mindkettőnek semmibevételéből szár
maznak. Ha nincs nyilvánosság, nem lehet a tényadatokat ellenőrizni, a
tényekből levont következtetések sorozatait mérlegelni, és a rokon tudo
mányokáltal kiérlelt eredményekkel ütköztetni. A folyamatosság pedig azt
jelenti, hogy a történelmi ismeretek együttese nemzedékről nemzedékre
áthagyományozódik, elmélyültebbé, gazdagabbá válik, és éppen ezért a
múlt eseményeit a valósághoz mind hívebben tárja az utódnemzedék elé.
Salacz Gábor tanulmánya legújabb kori történelmünk egyik legfájóbb kor
szakának mindmáig igazán megíratlan és megvitatatlan kérdését tárgyal
ja: mit tett a katolikus egyház az üldözött zsidóság védelme érdekében?
Tanulmányát elsősorban azértérdemes közölni, hogyképet adjon az 'SO-es,
'60-as éveksorán hallgatásra ítélt történész kutatásairól, töprengéseiről. A
források hiánya, a közlés lehetőségének kiIátástalansága nyilvánvalóan be
folyásolta a szerzőt/ és írásában ez többször tetten érhető. A tanulmány
másodsorban azért érdemli meg a közlést, hogy világosabbá váljék - ha
nem is teljes részletességgel - a katolikus egyház álláspontja. Salacz Gá
bor tanulmánya mellett érdemes elolvasni vagy újraolvasni XI. Piusz en
ciklikáit, melyekben a totalitárius eszmerendszereket, azok sajátos fajelmé
leteivel együtt nyilvánosan elítélte. Ide kívánkozik boldog emlékű XII. Pi
usz pápa első enciklikája, amelynek hangvétele egyszerre tanúskodik a
nagy pápa valós helyzetismeretéről és látszólagos tehetetlensége okozta
lelki drámájáról.

Ha a negyvenes évek végén nem szakadt volna meg e témában az a
tárgyilagos kutatás, amelynek kiváló példája Lévai Jenő: Zsidósors Ma
gyarországon dma könyvének 1948-as kiadása, akkor a magyar törté
netírás és ezen belül az egyháztörténetírás minden bizonnyal lényegesen
magasabb szinien tisztázza a felelősség fájdalmas kérdését, mint ahogy
ez eddig történt. Lévai Jenő könyvében értékes fejezetek találhatók mind
a magyarországi pápai nuncius diplomáciai lépéseiről, mind pedig a her
cegprímás és a magyar katolikus püspöki kar akcióiról. Nem szabad azt
kívánni, hogy a két szerző azonos álIáspontra jusson, ám végkicsengését
tekintve hasonló következtetés található Lévai Jimőnélls, amikor az elé-
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gedetlen nunciusról és a hazai egyházak együttesfóllépéséről szóló rész
végén megállapítja: "A keresztény egyházaknak ez a hatalmas megmoz
dulása kétségtelenül hatással volt a kormány tagjaira és Horthy kor
mányzót is felrázta ..." A szerkeszt6ség abban a reményben adja közre
Salacz Gábor értékes tanulmányát, hogy olvasói a hiányosságokat meg
írása korának, nem pedig a szerz6nek tulajdonítják. Ezen túlmen6en a
tanulmány önkritikus hangvétele segítheti annak a párbeszédnek a foly
tatását, amely az egész társadalom érdeke, és a tudomány pontossága,
higgadtsága nélkül elveszíthetné pártatlanságát. A tanulmány egyben
próbája annak is, hogy tudunk-efájdalmas eseményekről történelmi táv
latból szólni.

Török József

t. rész

Az 1918-19-i forradalmak utáni zsidóellenes hangulat az évek fo
lyamán fokozatosan lecsillapodott. Az egyetemekre felvehető zsidó
hallgatók létszámát korlátozó 1920. évi numerus clausus törvény
nek 1928-ban történt módosításával a zsidóság jogállása újból tel
jessé lett. Az 1926. évi felsőházi törvény a történelmi egyházak kép
viselői mellett az izraelita felekezet két papjának is helyet adott az
országgyűlés felsőházában. ahol korábban soha nem volt képvisel
ve. A harmincas évek folyamán a hitleri Németországban hozott
zsidóellenes törvények azonban lassanként Magyarországon is
kezdték éreztetni hatásukat, amit látszólag megindokolt a zsidóság
nak országos arányszámát messze felülmúló térfoglalása az értel
miségi pályákon s az értelmiségi keresztény ifjúság nehéz elhelyez
kedési lehetősége. Amíg ugyanis az 1930. évi népszámlálás szerint
a zsidóság arányszáma az országban csak 5,1 százalék volt, addig
például az összes ügyvédek közül 49,2, Budapesten 55,8, az orvo
sok közül ugyancsak Budapesten 67,2 százalék volt zsidó. A gaz
dasági életben, az ipari és kereskedelmi vállalatok értelmiségi terü
letein pedig többfelé egyenesen a keresztény fiatalsággal szemben
látszott érvényesülni egyfajta numerus clausus. Ez a helyzet ma
gyarázza meg a társadalmi és gazdasági-élet egyensúlyának hatá
lyosabb biztosításáról szóló 1938. évi XV. tc. felsőházi tárgyalásánál
az egyház képviselőinekmagatartását. A törvény - kétségtelenül
a közvetlen szomszéddá vált hitleri birodalom nyomására - az
egyes foglalkozási ágakban a zsidóság arányszámának fokozatosan
20 százalékra való csökkentését írta elő, s úgynevezett fajvédelmi
szempontokat is érvényesített azáltal, hogv Et zsidó saármazású ke
resztények egy részét is zsidónak minősítette;csak azok nem voltak
közülük a 20 százalékba beszámíthatók, akik 1919. augusztus l-je
előtt lettek keresztények, illetve az ilyen szülőknek 1919 után szü
letett nem izraelita felekezetű leszármazottai.

E törvény felsőházi bizottsági tárgyalása alkalmával Serédi her
cegprímás és Glattfelder csanádi püspök fejtették ki a katolikus
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Glattfelder álláspontja

Az 1938-as
zsidótörvény

álláspontot. Serédi általánosságokban hangoztatta, hogy a törvény
nek nem szabad az igazságossággal és a helyes felebaráti szere
tettel ellentétbe kerülnie; rámutatott azonban az utóbbinak foko
zataira, arra, hogy jobban kell szeretnünk azokat, akiket közeleb
bi, mint akiket távolabbi családi, nemzeti, vallási stb. kötelékek
fűznek hozzánk. Kifogásolta, hogy a törvény a keresztség szent
ségének hatályát terminushoz kívánja kötni, s következetlenséget
látott abban, hogy az 1919 után megkeresztelkedett zsidó eredetű,

.de már keresztény szülők gyermekét ivadékaival együtt mindig
zsidónak tekintsék. A javaslatot, illetőleg törvényt csak annyiban
fogadta el, amennyiben az általa kifejtett elveknek megfelel.
Glattfelder szívesebben vette volna, ha a kormánya közmeg
nyugvás érdekében a szellemi munkanélküliek elhelyezéséről

kezdeményezett volna törvényjavaslatot, s még helyesebbnek lát
ta volna, ha a gazdasági élet irányító tényezői, jelesül a zsidók
maguktól arra az elhatározásra jutottak volna, hogy áldozatok
árán is kenyérhez juttatják a nemzeti társadalom legnagyobb re
ménytelenséggel küszködő rétegét. Kiszámíthatatlanul kockáza
tosnak mondotta a faji hóbortnak Németországból Magyarország
ba való becsempészését, s elfogadhatatlannak minősítette, hogy a
keresztség a faji jelleg megállapításánál különböző hatályúnak vé
tessék. (Hangsúlyozta, hogy a kifogásolható szándék nélkül fel
vett szentség a krisztusi lelkiségbe s azon át a keresztény nemzet
testbe való beolvadás vágyának nem vitatható döntő bizo
nyítéka.) A vallási és faji szempontok összekeverését elfogadha
tatlannak mondta, s az 1919. augusztus l-jei cezúra törlését indít
ványozva azt kívánta, hogy ne számítson be a 20 százalékba az,
akinek az apja Magyarországon született. Javaslatát azonban az
igazságügyminiszter kérésére elutasította a bizottság.

Ez az első úgynevezett zsidótörvény nem elégítette ki a hitleri
Németországot, s a Felvidék egy részét Magyarországnak visszaí
télő első bécsi döntés után újabb intézkedéseket követelt. A ké
szülő új törvénytől a zsidók a kereszténnyé lettek részére bizo
nyos enyhítéseket vártak, s ez a reményük olyan erős megkeresz
telkedési áramlatot indított meg, hogy több püspök kénytelen
volt a megkeresztelkedni vágyók őszinte szándékának megállapí
tása végett megfelelő oktatást és bizonyos várakozási időt előírni.

A zsidóság reménye nem vált valóra. A képviselőházban 1938.
december 23-án benyújtott, a zsidók közéleti és gazdasági tér
foglalásának korlátozásáról szóló törvényjavaslat szigorításokat
tartalmazott az előbbi törvénnyel szemben. Faji alapra helyez
kedve kiterjesztette a zsidónak tekintendő keresztények körét,
mert zsidónak tekintette ivadékaikkal együtt azokat is, akiknek
egyik szülője vagy két nagyszülöje az izraelita hitfelekezet tagja
volt. Bizonyos kivételeket csak a már 1939. január l-je előtt ke
reszténnyé lett zsidó származású szülő félvér leszármazottaival és
a zsidónak nem tekintendő személyek házastársaival szemben
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A Vatikán álláspontja

Serédi módosító
javaslatai

tett. A zsidók számarányát az egyes foglalkozási körökben 20 szá
zalékról 12, illetőleg 6 százalékra csökkentette, visszaállította az
egyetemeken és főiskolákon a numerus c1ausust, s korlátozta a
zsidók birtokszerzésre vonatkozó képességét.

Serédi hercegprímás a súlyosabb nehézségek kiküszöbölése ér
dekében Imrédy miniszterelnökkel és Teleki Pál kultuszminiszter
rel tárgyalva, a tervezett törvénynek főként arra az alapvető hibá
jára mutatott rá, hogy a megkeresztelkedett zsidók közül sokat
zsidónak minősít, De rámutatott arra is, hogy akár felekezetnek,
akár fajnak minösítenék a zsidóságot, súlyos belpolitikai követ
kezményei lehetnek ennek Magyarországon, ha más felekezete
ket, illetőleg fajokat ugyanilyen elvek szerint bírálnának el.

Az új törvényjavaslat a Vatikánban is aggodalmat keltett. Az új
követ, Apor Gábor 1939. január eleji bemutatkozó látogatása al
kalmával mind Pacelli bíboros-államtitkár, mind Tardini helyettes
államtitkár mindjárt a zsidókérdésre terelte a szót. A Vatikán ag
godalmai Apor szerint főleg abból eredtek, amint Pacelli szavai
ból világosan kitűnni látszott, hogy az antiszemitizmus eszméi
utat találhatnak Magyarországra.

A hercegprímás Imrédyvel és Telekivel folytatott tárgyalásai
után észrevételeit írásba foglalta, és ismertette a püspöki kar
1939. január 13-i értekezletén. Fenntartotta és megismételte az el
ső zsidótörvénnyel kapcsolatban a felsőházban kifejtett állásfogla
lását, de hangsúlyozta azt is, "hogy a zsidó szellemnek a közéleti,
gazdasági és egyéb tereken való visszaszorítását feltétlenül szük
ségesnek tartja azon okok következtében, melyek miatt az egyház
a liberális felfogással éles harcban a recepciós törvény életbelépé
sétől kezdve küzdött e szellem ellen". A tervezett törvény, állapí
totta meg, represszáliának tekinthető, mely a magyar polgárok
egy csoportjanak bizonyos tagjai által elkövetett visszaélések mí
att az egész csoportot sújtja. Az egyház ezt nem helyesli, mert
mindenki egyénileg felelős beszámítható cselekedeteiért. Ezért a
zsidóság visszaszorításának is, az összes körülmények mérlegelé
sével, egyéni elbírálás alapján kellene történnie. Igazságtalan a
keresztség szentségének lelki átalakító hatását is bizonyos termi
nushoz kötni. Nem felel meg az egyház szellemének és a tények
nek az, hogy a keresztények között puszta vélelem alapján kű

lönbséget tesz a törvényjavaslat zsidó származású és nem-zsidó
keresztény között, mert a valóságban az eddig megkeresztelt zsi
dók között is sokan vannak olyanok, akik életükkel komoly ke
resztény szellemről tesznek tanúságot, és bizonyosan lesznek ilye
nek a később megkeresztelkedők között is. Serédi véleménye sze
rint nem kellene kiterjeszteni a megszorításokat a magyar állam
polgárságú zsidók közül azokra, akik már keresztények, az izrae
lita vallásúak közül pedig azokra, akik már 40-50 éve magyar ál
lampolgárok, illetőleg az volt atyjuk. Ellenben ki lehetne térjeszte
ni a többi izraelitára és az előbbiek közül azokra a személyekre,
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Serédi és Imrédy

Akeresztség
hatáJyának megóvása

akiknek az említett visszaélésekben részük volt, valamint mind
azokra - akár izraeliták, akár megkeresztelkedett zsidók -, akik
ezután lesznek magyar állampolgárok, mert ez utóbbiakkal szem
ben nem jelentene jogfosztást.

A püspöki kar tagjai helyeselték a prímás észrevételeit. Virág
pécsi püspök a törvényjavaslat által a harctéri érdemeket szer
zetteknek megadott kivétel mellett hasonló kivételben kívánta ré
szesíteni azokat is, akik a közéletben vagy a gazdasági életben, a
tudományok, művészetek, a karitász terén vagy egyébként elvi
tathatatlan érdemeket szereztek; a pannonhalmi főapát, Kelemen
Krizosztom pedig bizottságokra kívánta bízni, hogy kiket vegye
nek ki egyénileg a törvény rendelkezései alól.

Imrédy miniszterelnök, amikor a prímás személyesen közölte
vele a püspöki kar megbízásából észrevételeit, ezek egyik részét
megértéssel fogadta, másik részét azonban nem tudta magáévá
tenni. Nem változtatott a helyzeten Imrédy hamarosan bekövet
kezett bukása sem, mert az új miniszterelnök, Teleki Pál, már
programbeszédében kijelentette: "A nemzeti akarat oly erővel

nyilatkozik meg, hogy ezt a javaslatot alig lehet mérsékelni."
Csak a felsőház állásfoglalásában lehetett már bizakodni. Itt a Ká
rolyi Gyula által összehozott csoport igyekezett a többség által el
fogadható megoldást keresni. A kérdés lényegét a törvényjavaslat
1. paragrafusa foglalta magában: ki számít zsidónak, vagyis kikre
vonatkozzanak a meghozandó rendelkezések? Mivel a katolikus
álláspont szerint a keresztség jogán mindenki teljes érvénnyel ke
reszténnyé lesz, a püspöki kar természetesen nem helyeselhette a
javaslat visszazsidósító intézkedéseit. A felsőház túlnyomó része,
a protestánsok egyházi képviselőivel együtt szintén így gondolko
dott, tisztában volt azonban azzal, hogy aligha érvényesítheti ál
láspontját a közvéleménnyel szemben. Olyan megoldásra töre
kedtek ezért, amely a lehetőség határain belül legalább alapelvi
leg megóvja alkotmányjogi viszonylatban a keresztség hatályának
érvényesülését. így alakult ki a következő hármas tervezet:

a) Zsidónak számítanak keresztelésük után 30 éven át azok a
hét évnél idősebbek is, akik 1919. augusztus l-je után tértek át, s
maradtak meg valamely keresztény vallásfelekezetben. A koráb
ban megkeresztelkedettekre tehát nem vonatkozott volna a tör
vény.

b) A második változatban az 1919-i dátum nem szerepelt, s
megkeresztelkedése után 30 éven át zsidónak számított volna
mínden zsidó származású, aki hetedik életéve után keresztelke
dett meg.

e) A harmadik változatban a 30 évi próbaidő csak azokra vo
natkozott volna, akik 1938. december 31-ig keresztelkedtek meg, a
később kereszteltek személyükre nézve örökre zsidóknak lettek
volna tekintendők.

A prímás az alternatívákat az 1939. március 17-i püspökkari
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A nyilas veszély

Glattfelder felsőházi

beszéde

értekezleten ismertetve bármelyiket megszavazhatónak mondotta,
mert egyik sem vette volna abszolút tagadásba a keresztség hatá
lyát; csak a tapasztalatokon okulva a szándékban kételkedett, és
azt tette próbára a 30 évi próbaidő kikötése által. A püspöki kar
álláspontjához legközelebb az első alternatíva állott, s úgy hatá
roztak, hogy csak ha ezt sem sikerül érvényesíteni, akkor fogad
ják el mint minus malumot fokozatosan a második, illetőleg a
harmadik kényszermegoldást. A felsőház tagjainak hangulata ha
tározottan a keresztség szentségének megvédése mellett nyil
vánult meg, úgyhogy reménykedni is lehetett az alternatívák
egyikének elfogadásában. Serédi mégis kívánatosnak tartotta ál
lásfoglalásuknak a kormányzóval való előzetes közlését, nehogy
utólag merüljenek fel akadályok. A püspöki kar a prímás által
előadottak értelmében határozott, s felkérte őt határozatának kép
viseletére, illetőleg a megfelelő eljárásra.

Minden remény megvolt már a törvényjavaslat legkifogásolha
tóbb s keresztény szempontbóllegsértőbb részeinek visszautasítá
sára, amikor egyszerre megváltozott a helyzet, mert Teleki mi
niszterelnök ez esetre a nyilasok uralomra kerülésével fenyegető

zött, ami Károlyi Gyulát, a felsőházi ellenzék vezetőjét a politikai
életből való visszavonulásra bírta. A kormány a felsőház bizott
sági tárgyalásán csak annyi módosítást fogadott el, hogy nem le
het zsidónak tekinteni azt, aki 1939. január l-je előtt lett és maradt
keresztény, ha zsidó ősei 1849. január l-je előtt Magyarországon szü
lettek, és megkeresztelkedésének napja óta 20 év eltelt. Serédi így
felsőházi felszólalásában, .mível többet elérniök nem lehetett", ebbe
a minus malumba beletörődött, de kérte, hogy ezt a húszesztendei
várakozási időt terjesszék ki azokra is, akik a törvény hatálybalépése
után lesznek keresztényekké, mert "enélkül azok a keresztények,
akiket a törvényjavaslat »zsidóknak« minősít, ivadékaikkal együtt in
aeternum et ultra reménytelenül zsidók maradnának". A kép
viselőház azonban nemcsak erről nem akart hallani, de még a mó
dosítást sem fogadta el. A két ház közti egyeztető bizottság ülésén
hiába szállt szembe Glattfelder csanádi püspök a felsőházban mon
dott hatalmas beszédéhez hasonlóan azzal a felfogással, hogy a ke
reszténységbe való belépésnek és beolvadásnak az asszimiláció te
kintetében nincs bizonyító ereje, hiába támadta a fajelméletet, s hiá
ba szólalt fel a módosítás elfogadása mellett a prímás és hozzá ha
sonlóan Ravasz református püspök is. Csak annyit tudtak elérni,
hogy a megkeresztelkedés mentesítő dátumául a módosítás 1939-i
dátuma helyett 1919. augusztus l-jét mégis elfogadtassák. Serédi
kényszeredetten fogadta el ezt a megoldást, s kérte keresztény hit
testvéreit, értsék meg, hogy mindent megtettek jogaik védelmében, s
egyéb okokon fordult meg, hogy többet nem sikerült elérni.

A megkeresztelkedések áradatát a második zsidótörvény indí
totta meg, mert a zsidóság egy része továbbra is ettől remélte
kedvezőbb helyzetét. Pedig a törvény hatálya alá került meg-
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keresztelkedett zsidók helyzete - amint erre Kornfeld Móric bá
ró 1939. szeptember 15-i beadványában a püspöki kar figyelmét
felhívta - az izraelitákénál is rosszabb volt, mert róluk senki
sem gondoskodott, míg a zsidó hiten maradottakat a világ zsidó
sága hathatósan támogatta. A püspöki kar 1939. október 3-i érte
kezletén elhatározta ezért Kornfeld báró javaslatára egyházi és vi
lági férfiakból álló bizottság alakítását a törvény által sújtott kato
likusoknak elsősorban lelki és erkölcsi támogatására és Zichy ka
locsai érseket kérte fel a bizottság megalakítására és vezetésére. A
17 tagból álló bizottság megalakítása után hetenként átlag 15-20
kérvény érkezett Zichy érsekhez, aki a sürgős esetekben maga in
tézkedett, a többit pedig áttette a bizottság főtitkárához. Cavallier
Józsefhez, aki a bizottság tagjaival igyekezett a panaszok tárgyá
ban, az elbocsátott zsidó származású katolikus alkalmazottak és
tisztviselők érdekében eljárni, az igazoláshoz szükséges bizo
nyítványok megszerzésében segíteni, erkölcsi és anyagi támoga
tást és nem utolsósorban lelki vigaszt nyújtani. Bekövetkezett,
amitől az egyház félt: a konvertiták, éspedig a meggyőződéses

konvertiták szenvedtek a legtöbbet, mert akik vallásos téren érde
meket szereztek, azokat hagyta el teljesen a zsidóság is, viszont a
törvény végrehajtása nem mutatott semmi méltányosságot velük
szemben. Amikor a püspöki kar belpolitikai zavarok elkerülése
érdekében hozzájárult a törvényhez, annak reményében tette,
hogy a végrehajtási utasítás méltányos lesz. A gyakorlatban azon
ban a törvényen és a végrehajtási utasításon messze túlmenő szi
gorúsággal jártak el a konvertitákkal szemben. Az egyház érdeké
ben kifejtett érdemeiket az adott ígéret ellenére nem vették figye
lembe. Olyanokat is elbocsátottak zsidó származásuk miatt állá
sukból, akiket a törvény rendelkezése nem érintett. Eltiltottak zsi
dó származású szerzetesnőket is a tanítástól, s amikor emiatt
Glattfelder, illetőleg a prímás panaszt emelt, Teleki azt válaszolta,
hogy nincs mód a tilalom feloldására, mert akkor a törvényt kel
lene megváltoztatni. Tagadta, hogy a törvény tárgyalásakor meg
ígérték volna, hogy a szerzetesnők a törvény hatálya alá nem ke
rülő szerzetesekkel egyforma elbírálás alá fognak esni. Glattfelder
erre azt felelte, hogy az egyeztető tárgyalás alkalmával a szerze
tesnők és a protestáns diakonisszák érdekében előterjesztett mó

dosítást az indítványozók csak azért ejtették el, mert határozott
nyilatkozatot kaptak, hogy a lelkipásztorok fogalma alá lesznek
sorolva. Itt említjük meg, hogy a katolikus iskolákban nem en
gedte meg a püspöki kar a faji szempontok figyelembevételét, s a
középiskolák első osztályaiba felvehető 6 százaléknyi zsidó tanu
lóval kapcsolatban kimondotta, hogy a megkereszteltek nem te
kinthetők zsidónak.

Zichy érsek a hatóságoknak és közületeknek a konvertitákkal
szemben a tételes intézkedéseken túlmenő intézkedései miatt sze
mélyesen eljárt a kormányzónál, majd az 1940. október 16-i püs-
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pökkari értekezleten panaszkodott, hogy ezek az intézkedések a
megtértek lelki életét is veszélyeztetik. Felrótta, hogy egyes kato
likus körök is az egyház álláspontjával ellenkező magatartást ta
núsítanak velük szemben, hogy keresztény jelszavak leple alatt
kegyetlenkedés folyik. A prímáshoz panaszok érkeztek, hogy a
zsidó munkatáborokban vasárnap is dolgoztatják a keresztény
munkaszolgálatosokat, és misére sem engedik őket. Mivel a mi
niszterelnök ekkor már bejelentette, hogy újabb zsidótörvény-ja
vaslatot kíván előterjeszteni, Zichy kérte, hogy közösen vagy kü
lön-külön pásztorlevélben szögezzék le az egyháznak a faji kér
désben már számtalanszor kinyilvánított álláspontját. Serédi és
Glattfelder azonban nem tartották célszerűnek a körlevélben tör
ténő kiállást, s ezért a püspöki kar felkérte a prímást, beszéljen a
miniszterelnökkel és hangsúlyozza kívánságukat, hogy a készülő

új törvény a megkeresztelt zsidó származású polgárok helyzetét a
fennállónál ne csak súlyosabbá ne tegye, hanem inkább enyhítse.

A prímás hosszasabban tárgyalt ezután az ügyben a miniszter
elnökkel, de Teleki nagyon tartózkodó volt válaszában, kitért a
nyilatkozat elől, s csak azt hangoztatta, hogy az új törvény vilá
gos lesz. A prímás november közepén értesült a törvénytervezet tar
talmáról, s Antal István igazságügyi államtitkárnak kérdéséről, hogy
miként fogadná az egyház, ha megtiltanák a törvényben a zsidók és
nem-zsidók közti házasságot. A prímás válasza erre az volt, hogy
"nem hajlandó az államtitkár úr egy-egy pottyantásával foglalkozni,
küldjék meg magát a javaslatot, ahhoz majd hozzászól". Erre azon
ban hiába várt a prímás. Teleki húzta-halasztotta a törvényjavaslat
benyújtását, s életében nem is került rá sor. Utóda, Bárdossy László
kormánya pedig nem adott módot a prímásnak arra, hogy idejeko
rán megtehesse észrevételeit és módosító javaslatait, mert csak nyil
vánosságra való hozatala után küldte meg neki.

A címében a házassági jog kiegészítéséről és módosításáról, va
lamint az ezzel kapcsolatos fajvédelmi rendelkezésekről szóló tör
vényjavaslat megtiltotta nem-zsidóknak zsidókkal való házasság
kötését, és zsidónak tekintette nemcsak az izraelitákat, hanem
azokat is, akiknek legalább két nagyszülőjük az izraelita hitfeleke
zet tagjaként született. Ezzel a javaslat messzebb ment, mint né
met és olasz mintái. A német rendelkezések megadták a két zsidó
nagyszülővel bíró, keresztény vallásúaknak a lehetőséget német
vagy ezzel fajrokon személlyel való házasságkötésre, az olasz tör
vény pedig nem tekintette zsidónak azt, aki olyan olasz nemzeti
ségű szülőktől született, akik közül csak az egyik volt zsidó fajú~

és 1938. október l-jén már nem volt izraelita vallású.
A javaslat képviselőházi tárgyalásának napján Rotta pápai

nuncius felkereste Bárdossy miniszterelnököt, s közölte vele, hogy
a pápa sajnálattal értesült a Szentszéket kellemetlenül érintő

javaslatról, s a maga nevében is sajnálta, hogy Magyarország a
fajelmélet politikai érvényesítésének útjára lépett, s ezzel olyan
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lejtőre kerülhet, amelyen nincs megállás. Bárdossy ellenvetéseire
elismerte a nuncius, hogy más katolikus államokban is tilos a ke
resztény-zsidó vegyes házasság, de ezekben az országokban,
mondotta, legalább az egyházi házasságkötések lehetősége bizto
sítva van olyan esetben, amikor a házasságra lépő zsidó fajú fél a
keresztséget felvette. A magyar törvényjavaslat éppen ezért sok
kal súlyosabb a többi katolikus országban fennálló rendszernél,
mert Magyarországon az egyházi házasságkötést a polgári házas
ságkötésnek kell megelőznie, s ezzel az a helyzet áll elő, hogy
olyan személyek, akik mindketten katolikusok, egyházilag sem
köthetnek házasságot.

A képviselőházban a katolikus pap képviselők külön deklará
cióval utasították vissza a javaslatot, s nyilván ennek és a nuncius
közbelépésének volt köszönhető a javaslatnak az a csekély módo
sítása, hogy a kereszténynek született félvér nem esik a törvény
hatálya alá, ha mindkét szülője házasságkötésekor már keresztény
volt. Tilossá lett viszont az ilyennek nemcsak zsidóval, de olyan
kereszténnyel is házasságot kötnie, akinek egy vagy két nagyszü
lője zsidónak született.

A javaslat felsőházi tárgyalása előtt a prímás az egyöntetű ka
tolikus állásfoglalás végett a püspöki kar tagjaihoz és a régi ma
gyar tanító rendek főnőkeihez. akik a felsőháznak szintén tagjai
voltak, köriratot intézett, s a tárgyalás alkalmával mind a bizott
sági ülésen, mind a plénumban ő utasította vissza mindannyiuk
nevében a javaslatot. Kifejtette, hogy a javaslat az előzetes kötele
ző polgári házasságon keresztül a katolikus szentségi házasság
nak is akadályokat kívánt állítani, s ezért, amennyiben a tilalom
a kereszteltekre is vonatkozik, nem fogadják el. Megbélyegezte,
hogy a keresztény Magyarország keresztény országgyúlése elé ke
rült javaslat éppen a zsidó származású és félvér keresztényeket
érinti a legjobban, s nemzeti szempontból sem tudta helyeselni,
hogy a már fajilag s főképpen lelkileg nagyjából asszimiláltakat
újra disszimilálni akarja.

A felsőház szavazása a javaslat végleges szövege fölött még
hátra volt, amikor Maglione bíboros-államtitkár máris megkérte
Apor báró követet, közölje Bárdossyval: a pápa nagyon fájlalja,
hogy a kormány nem honorálta az egyház álláspontját. A javaslat
törvénnyé válása után pedig a legünnepélyesebb formájú diplo
máciai jegyzéket intézte Aporhoz, kérve őt, tudassa a kormánnyal
a Szentszék aggodalmait, amiért a törvény sem isteni, sem egyhá
zi törvény által formálisan meg nem állapított akadályokat állít a
házasság megkötésével szemben. Maglione mégis kifejezte a bi
zalmát, hogy a kormány a törvény alkalmazásánál a katolikus lel
kiismeret követelményeire figyelemmel lesz. Apor a külügymí
nisztérium utasítására adott írásbeli válaszában azzal igyekezett
menteni a kormányt, hogy az ország életbevágó politikai érdekei
kényszerítették az újabb házassági akadályok törvénybe iktatásá-
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ra, s az általános európai helyzettel, valamint Magyarország kü
lönleges társadalmi körülményeivel indokolta. Biztosította azon
ban a kormány nevében a Szentszéket, hogy a törvény végrehaj
tásánál és annak keretén belül mindenkor szem előtt fogják tarta
ni azokat a szempontokat, amelyekre az egyház súlyt helyez.

Alig került be a törvénytárba mint 1941. évi XV.tc. a most tár
gyalt III. zsidótörvény, amikor orosz és lengyel zsidóknak az or
szág területére való beszivárgásával indokolt Galíciába történt
zsidókitelepítés a prímás újabb közbelépését kívánta. A Magyar
Izraeliták Pártfogó Irodája vázolva ennek körülményeit 1941.
szeptember 23-án azt kérte ugyanis a püspöki kartól, hasson oda,
hogy tartsák meg ezzel kapcsolatban a humanizmus szabályait,
szüntessék meg a további kitelepítéseket, térhessenek vissza a
rendelet szándékai ellenére kitelepítettek, a kint maradtak sorsá
nak enyhítését pedig vállalhassa el a Magyar Vöröskereszt Egylet.
Elvben csak a nem magyar állampolgárokat telepítették ki, de
voltak köztük magyar állampolgárok és évtizedek óta keresz
tények is. A konvertiták lelki gondozására Almásy Józsefnek, a
központi papnevelde vícerektorának elnöksége alatt működő

Szent Kereszt Egyesület a zsidó származású katolikusok állam
polgári bizonyítványainál tapasztalt mellőzés megszüntetését kérte.

A prímás a püspöki kar nevében közvetlenül a belügyminisz
terhez fordult jóindulatú intézkedéseit kérve. A miniszter az ál
lampolgársági ügyek elintézésének lassúságát a túlterheltséggel és
a leszármazás vizsgálatának bonyolultságával mentette, s csak a
kérelmek apadásának idejére ígérte az ügyek gyorsabb intézését.
A kitelepítésről pedig azt mondta, hogy csak galíciai származású
zsidókat telepítettek ki, de ha ezeknél utóbb beigazolódik magyar
állampolgárságuk, visszavételük elől nem szokott elzárkózni. A
rendőrhatóságokat utasította a leghumánusabb eljárásra, a hatá
ron túl azonban már nem intézkedhetik.

A kitelepítés az ország német megszállásáig nem ismétlődött

meg. Bárdossy miniszterelnök utóda, Kállay Miklós ellenállt min
den ilyen irányú német kívánságnak akkor, amikor a szomszédos
államokban szinte tökéletesen megsemmisítették a zsidóságot.
Magyarország a német megszállásig, 1944. március 19-ig egyik
menedékhelye lett a közép-európai zsidóságnak, ahol élete bizton
ságban volt. Sőt a kormány minden lehetőt megtett a német biroda
lomban és a megszállt nyugati területeken élő magyar állampolgár
ságú zsidók védelmére is. A Magyarországra menekült idegen ál
lampolgárságú zsidók kitelepítése nem ütközött volna ugyan a
magyar kormány ellenállásába, de ennek végrehajtása éppoly
nagy apparátust igényelt volna, mint az összes magyarországi zsi
dók kitelepítése, s német részről ezért várni akartak vele addig,
amíg hajlandó lesz a kormány az összes zsidók kitelepítésére.

Serédi április 28-án átiratában a kormány tagjainak magyarsá
gára és hazafias érzületére apellálva és az Isten szerelmére kérte,
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hogy a zsidó fogalmának megállapításánál és folytonos tágításá
nál ne engedjék a nemzet vesztére a jelentől elhomályosítani a jö
vőt, mert a jövő hosszabb, mint a jelen. Meggyőződése szerint
nem tágítani, hanem a vallásra szűkíteni kellene a zsidó fogalmat,
mert amilyen mértékben azt tágítják, ugyanolyan mértékben szű

kítik a magyar fogalmat. Belső vagy külső erők nyomása alatt
könnyen állhat elő az a helyzet, hogy a zsidó fogalmára alkalma
zott elvek szerint kell majd megállapítani azt is, hogy kit kell a
hazában németnek, románnak, ruthénnek, szlováknak, szerbnek
stb. tekinteni. Ez esetben pedig nemcsak abszolúte, hanem talán
relatíve is törpe kisebbséggé zsugorodik össze a magyar, kivált
annak intelligens, iparos, kereskedő, sót részben földműves és
munkás rétege is. De akkor fölvetik majd a kérdést, milyen címen
akar itt a törpe kisebbségi magyar a többi nemzetiség fölött ural
kodni. S akkor le kell mondanunk a történelmi Magyarországról,
s magunkra kell vennünk a kisebbség sorsát saját hazánkban. Ab
ban bizakodva fejezte be a prímás sorait, hogy sem a miniszterel
nők, sem a kormány többi keresztény tagja nem tagadja meg ke
resztény hittestvéreit, s történelmi felelősségük tudatában nem
fognak az Isten íratlan (természeti) és írott (kinyilatkoztatott) tör
vényeivel, kivált a tízparancsolattal: Krisztus egyházával és az Is
tentől rábízott erkölcsi törvényekkel a haza mérhetetlen kárára
szembehelyezkedni; s nem kényszerítik a püspöki kart olyan lé
pésre, amelyet csak fájó szívvel tehetne meg, de amelyet katoli
kus hívei és az igazság érdekében meg kellene tennie, ha békes
séges tárgyalása és türelmes várakozása eredménytelen maradna.

Sztójay megértéssel fogadta Serédi érveléseit, és minden pont
ban némi enyhítést ígért. Közölte, hogy másnapra, április 29-ére
rendkívüli minisztertanácsot hív egybe az ügyben, s válaszát
majd írásban közli. Sztójayban meg is lett volna talán a jószándék
komolyabb enyhítésekre. Április IB-án a nuncius is igyekezett őt

mérsékletre bírni. Az említett minisztertanácson pedig külügymi
niszteri állandó helyettese, Arnóthy-Jungert beszámolhatott Rotta
április 27-i látogatásáról is, mely alkalommal tudatta a nuncius a
pápa mély fájdalmát annak láttára, hogy Magyarország, mely
mindig büszke volt kereszténységére, olyan útra lépett, mely el
lentétbe hozza az Evangélium tanításával. De a kormány tehetet
len volt a megszállók követeléseivel és a zsidó ügyeket intéző két
belügyi államtitkár: Endre László és Baky László törekvéseivel
szemben.

(Foly tatjuk.)
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