
A deportálások és a
katolikus püspöki kar
Magyarország német megszállásakor, 1944. március 19-én lényeges
változás következett be a magyarországi zsidóság (a törvények alap-
ján zsidónak minősülő magyar állampolgárok és külföldi menekült
zsidók) helyzetében, akik minden támadás és jogfosztás ellenére ad-
dig nagyrészt szinte sértetlenül vészelték át a háborút, és életük nem
forgott közvetlen veszélyben. Az ország megszállása a hadi helyzet
változása és a magyar kormány béketapogatózásai miatt történt meg,
ugyanakkor a nácik tudatosan készültek a magyarországi zsidóság
deportálására és megsemmisítésére. A megszálló csapatokkal együtt
megjelent Adolf Eichmann, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal zsi-
dóügyekkel foglalkozó osztályának vezetője is. Eichmann az SS bi-
rodalmi vezetőjétől, Heinrich Himmlertől azt a parancsot kapta, hogy
az ország ból minden zsidót deportáljon az auschwitzi koncentrációs
táborba. Ennek a náci tervnek a végrehajtása a magyar csendőrség
és rendőrség tevékeny részvételével zajlott le. Az új, németeket ki-
szolgáló Sztójay-kormány megalakulása után rendeletek sokaságát
bocsátották ki az egyes kormányszervek a zsidóság elkülönítése, élet-
lehetőségeinek beszűkítése, vagyonától való megfosztása céljából.1

A magyar katolikus főpapok nem maradhattak tétlenek ebben a hely-
zetben, nemcsak hivatásuk miatt, hanem azért sem, mert a katolikus
egyház jelentős közéleti tényezőnek számított. Az üldözöttek helyze-
téről nemcsak hírekből, hanem közvetlenül is értesülhettek, hiszen a
német megszállás után még a korábbiaknál is több segélykérő levelet
intéztek hozzájuk, különösen Serédi Jusztinián hercegprímáshoz, aki
nemcsak esztergomi érsek volt, hanem a püspöki kar elnöke, a Magyar
Katolikus Egyház vezetője is. 1944. március-április folyamán ezekben
a levelekben elsősorban a sárga csillag viselése ellen tiltakoztak a kon-
vertiták, de nem zsidó származású katolikusok is írtak a hercegprí-
másnak, és egyházi személyek is kérték közbenjárását.2 A hercegprí-
 más elsősorban katolikus híveiért, a konvertita zsidókért tett lépéseket.
A megkülönböztető jelzés ellen már 1944. március végén tiltakozott a
miniszterelnöknél, kérve, hogy ne adják ki az arra vonatkozó rende-
le tet. A megkereszteltek érdekében emelt szót, hangsúlyozva, hogy a
sárga csillag a zsidó vallás jele, amit ha keresztény hord, az hittagadást
jelent. A rendelet megjelenése után a katolikus papok, szerzetesek és
szerzetesnők mentesítését sürgette, ellenkező esetben kilátásba helyezte,
hogy megtiltja a hatágú csillag viselését egyházi személyeknek. A kor-
mány engedett, és a rendeletet módosította.3
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Április 13-án a hercegprímás tárgyalt Sztójay Döme miniszterelnökkel
az addig kiadott korlátozó rendelkezésekről, majd április 23-án írás-
ba foglalta és 28-án személyesen nyújtotta át Sztójaynak a püspöki kar
nevében kifejezett észrevételeit és követeléseit. „Nagy fájdalommal és
súlyos aggodalommal tölt el az a tény, hogy az akkor [a megbeszélé-
sen — Cs. B.] szóba került kormányrendeletek tiszteletteljes kéré-
semnek, illetve az igazságosságnak megfelelően nem módosíttattak,
hanem azóta újakkal tetéztettek és a jelek szerint még súlyosbíttatni
fognak. (…) Azokra az egyéni bűntett bírói megállapítása és jogerős
ítélet nélkül is jogfosztó, magyar polgártársainkat és katolikus híveimet
és hittestvéreinket pedig ok nélkül megalázó rendelkezésekre gon-
dolok, amelyek (…) minden más állam, sőt a német birodalom ha-
sonló tárgyú rendelkezéseinél is tovább mennek.”4 A hercegprímás,
korábbi megnyilatkozásaihoz hasonlóan, elítélte a kollektív bünte-
tést, amelyet elfogadhatatlannak tartott. „Minél több embert sújtanak
ilyen igazságtalan intézkedések, annál szélesebb körben okoznak nyug-
talanságot, ellenkezést vagy éppen mindenre képessé tevő gyűlöletet,
mégpedig nemcsak azoknál, akiket közvetlenül érintenek, hanem ezek
hozzátartozóinál, sőt rendszerint a polgárok nagy többségénél is, mert
az igazságtalanság nyomán fakadó jogbizonytalanság miatt méltán fél
mindenki olyan rendelkezésektől is, amelyek meg talán vele szemben
lesznek igazságtalanok” — figyelmeztetett Serédi arra, hogy a jogbi-
zonytalanság mindenkit fenyeget.5 A püspöki kar nevében kérte, hogy
a „kormány részéről kiadandó rendelkezések jogerős bírói ítélettel meg-
állapított bűntett nélkül nemcsak senkinek emberi jogait ne sértsék és
senkit ok nélkül meg ne alázzanak, hanem inkább reparálják az ed-
digi rendelkezések sérelmes részeit is”.6 Konkrét követeléseivel el-
sősorban a zsidónak minősülő keresztények mentesítését kérte, és
hivatkozott a kormány történelmi felelősségére.

Sztójay május 3-án válaszolt Serédinek, közölve, hogy a miniszter-
tanács tárgyalta a hercegprímás átiratát, de az az elvi kiindulópontjuk,
hogy a zsidóság faj, és így a zsidókérdés faji és nem vallási probléma.
A kormány tagjai hiszik, hogy a keresztség szentségének van a hitéletre
gyakorolt átváltoztató hatása, de ez a hatás szerintük nem változtat-
ja meg a faji tulajdonságokat, azon kívül sokszor nem belső meggyő-
ződésből keresztelkednek meg a zsidók. A kérdés törvényi szabályo-
zása során a ‘zsidó’ fogalmát faji alapon kell meghatározni. „Kétségtelen,
hogy a zsidókérdés gyökeres megoldása elől kitérni nem lehet. Nem le-
het mindenekelőtt azért, mert Európának minden háborúban álló ál-
lama megtette a kellő intézkedéseket, és ha a magyar kormány nem ten-
né meg azokat, annak adná nyilvánvaló tanújelét, hogy nem tud és nem
akar beilleszkedni az új alapokra épülő európai rendbe: ennek pedig
felmérhetetlenül súlyos következményei lennének a nemzet egyetemére
nézve” — hivatkozott a magyar politika külső meghatározottságára a
miniszterelnök.7 „Nem lehet egymillió zsidóra tekintettel 13 és ½ mil-
lió magyar életét és jövőjét kockára tenni, különösen akkor, amikor ez
a kímélet a zsidóknak is legfeljebb átmenetileg válna hasznára. Nem
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kétséges ugyanis, hogy a magyar kormány törvényes intézkedéseinek
elmaradása esetén a zsidóság semmi esetre sem kerülne jobb sorba, sőt
sorsa talán még kritikusabbá válnék” — utalt Sztójay arra, hogy amit
ők nem tesznek meg, azt megteszik helyettük a nácik.8 A hercegprímás
konkrét javaslataira adott válasza után reményét fejezte ki, hogy a püs-
pöki kar nem fogja a kormány munkáját akadályozni, hanem megér-
téssel és bizalommal lesz iránta. Sztójay utóbbi megjegyzésével azt a
helyzetet igyekezett kihasználni, hogy Magyarországon a katolikus egy-
ház és az állam hosszú időn keresztül együttműködött egymással, és
ettől a bevált gyakorlattól nehéz volt megválni. 

Serédit azonban nem nyugtatta meg a válasz, ezért május 10-én újabb
levelet írt a miniszterelnöknek, melyben ismét hangsúlyozta, hogy a
zsidó származású keresztényeket külön kell választani, és biztosíta-
ni kell számunkra a vallásgyakorlás szabadságát és lehetőségét, fő-
ként pedig meg kell akadályozni, hogy a deportálások következtében
életüket veszítsék. További megjegyzései után leszögezte: „Végül nagy
sajnálattal kell megvallanom, hogy ha az úgyis sovány ígéreteket a ki-
adandó rendelkezések még tovább szűkítik: akkor én ilyen kevés ered-
ménnyel nem tudnám sem a nagyméltóságú püspöki kart, sem ka-
tolikus hittestvéreinket megnyugtatni annál kevésbé, mert a háborúval
és a légitámadásokkal természetszerűen vele járó nyugtalanságot a már
kiadott és a még kiadandó rendeletek csak tovább fokoznák.”9 Serédi
közbelépése nyomán megje lentek ugyan bizonyos rendeletek, de eze-
ket a hercegprímás sovány eredménynek tartotta. A miniszterelnök-
kel folytatott egyeztetéséről május 17-én köriratban számolt be a püs-
pöki kar tagjainak, kérve őket és rajtuk keresztül a papságot, hogy
közöljék és értessék meg a rendelkezések által sújtottakkal, hogy más
nem nagyon vette védelmébe őket, és az enyhítéseket talán teljesen
a püspöki karnak köszönhetik. Kifejtette, azért nem beszél a nyilvá-
nosság előtt a tárgyalásokról, és azért nem helyezkedik szembe nyil-
vánosan a rendeletekkel, hogy ne nehezítse meg a kormány helyze-
tét, és ne adjon ürügyet a katolikus konvertiták, az egyház és a katolikus
intézmények támadására és jogainak csökkentésére, valamint az ed-
digi engedmények visszavonására. „Mi tehát sem el nem hagytuk, sem
el nem árultuk az igazságot, vagy katolikus hittestvéreinket; de az adott
viszonyok között többet nem tehettünk” — érvelt Serédi.10

Közben a zsidóság gettósítása után megkezdődött a deportálás is.
Ez május 14-én Nyíregyházán indult és július 19-én Monoron feje-
ződött be. Németországba szállítottak mintegy 450 ezer embert, akik
nagyrészt az auschwitzi koncentrációs táborba kerültek.11 Az ese-
mények tehát egyre jobban sürgették a katolikus főpapok fellépését.

A hercegprímás tárgyalási módszere és az elért eredmények külön-
böző visszhangokat váltottak ki a püspöki karon belül, miután a főpapok
megkapták az említett köriratot. Hász István tábori püspök megelé-
gedéssel írt Serédi fáradozásairól. Bubnics Mihály rozsnyói püspök to-
vábbi lépéseket sürgetett a kormánynál, a kormány zónál, és ha mindez
sikertelen, akkor szerinte a pápához kell fordulni.12 Shvoy Lajos szé-
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kesfehérvári püspök örült Serédi köriratának, mert szerinte érezni le-
hetett, hogy a közvélemény és a katolikus hívek semmit sem tudnak
a hercegprímás tárgyalásairól. Kijelentette, hogy a közvélemény tájé-
kozatlansága nagy fegyver az egyház ellenségei kezében. Ezért javasolta,
hogy Serédi hívja össze a püspököket tanácskozásra, és a püspöki kar
nyilatkozatban közölje elvi álláspontját a kormánnyal, mert az szerin-
te megnyugtatná a közvéleményt.13 Mindszenty József, az új veszpré-
mi püspök azt javasolta, hogy Svájcban valamelyik hírügynökségen ke-
resztül tudassák a világgal a megtett lépéseket.14 Mikes János címzetes
érsek, volt szombathelyi püspök már április 6-án javasolta egy püspökkari
körlevél kiadását.15 Serédi köriratát olvasva azt írta a hercegprímásnak,
hogy az új, nagynémet rendbe illeszkedni kívánó kormánnyal nem le-
het vitatkozni. Kijelentette, érti, hogy Serédi kerüli a nyílt kultúrharcot,
ám hogy ez meddig lehetséges, az a háború időtartamától függ. A Szent-
szék sem szakította meg a diplomáciai kapcsolatokat Németországgal,
de a pápák nyilvánosan, az egész világ előtt tiltakoztak.16 „Azt hiszem,
Eminenciád és a magyar püspöki kar tiltakozása is úgy itthon, mint a
külföld előtt ismertté kell, hogy váljék, másképp túl nagy ódium ma-
rad rajtunk, aminek hangját már lehet is hallani!” — vélekedett Mikes,
utalva a püspökök történelmi felelősségére.17 Hamvas Endre csanádi
püspök már április végén írt levelében számba vette a lehetőségeket,
hogy mit lehetne tenni a konvertiták érdekében, és megállapította, hogy
sajtó útján nem lehet leszögezni a püspökök álláspontját a cenzúra mi-
att, a Felsőház nem ülésezik, külföldön viszont a főpapok körleveleket
adtak ki. Utalt arra, hogy Szlovákiában már 1942-ben körlevélben til-
takoztak a zsidókat sújtó intézkedések ellen. Mindezek alapján a kon-
vertiták melletti nyilatkozat kiadását javasolta.18 Serédi azonban más
utat választott: „Az a nézetem, hogy míg csendes, békés beavatkozás-
sal remélhetünk elérni valamit, addig ne szálljunk a külső nyilvános-
ság előtt is síkra, s ne tegyük nehezebbé a problémák megoldását.”19

Apor Vilmos győri püspök, aki 1943-tól a katolikus konvertiták vé-
delmére alakult Magyar Szent Kereszt Egyesület egyházi védnöke volt,
és 1944 pünkösdi szentbeszédében, majd a kormányszervekhez írt le-
veleiben tiltakozott a győri gettó felállítása ellen, kitartóan szorgalmazta
püspökkari körlevél kiadását. Amikor megkapta a hercegprímás kör-
iratát, azt írta neki, fájdalommal tölti el, hogy lemondott a közös pász-
torlevél kiadásáról, mert ezt a kormány gyöngeségként fogja érté-
kelni és bátorításnak veszi, hogy „a megkezdett veszedelmes úton
továbbmenjen”. A hívek nem szerezhetnek tudomást a püspökök elvi
állásfoglalásáról és gyakorlati lépéseiről, „s így mi vagyunk felelősek
azért is, hogy sokan több-kevesebb jóhiszeműséggel vesznek részt ke-
gyetlen és igazságtalan rendelkezések végrehajtásában, és helyeselnek
elítélendő tanokat” — figyelmeztetett Apor. Kijelentette, tudja, hogy
a nyilvánosság elé lépés következményekkel járhat, hírlapi viták, a pa-
pok elleni rágalomhadjárat, anyagi megszorítások, jogfosztások, eset-
leg bebörtönzések és kínzások is várhatók. „Meggyőződésem azonban,
hogy ezt a kockázatot is vállalnunk kell, és végső eredményben híve-
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ink hite megerősödve, egyházunk tekintélye megszilárdulva kerül ki
ebből a harcból.”20 Apor néhány hónappal később, 1945 tavaszán, ami-
kor szovjet katonákkal szemben nőket védelmezve életét áldozta, tet-
tével bizonyította, hogy vállalta azt a kockázatot, amiről írt.

Nemcsak a püspöki karon belül tértek el az álláspontok, hanem má-
sok is kritikával illették Serédi magatartását. Török Sándor író, a Ma-
gyarországi Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intézőbizottságában a ke-
resztények képviseletére kinevezett tag, aki református volt, május 28-án
írt bemutatkozó levelében kijelentette, hogy az egyház az egyetlen me-
nedék a konvertita zsidók számára.21 Török június 2-án találkozott a her-
cegprímással. Ezután levélben megköszönte, hogy fogadta, és kijelen-
tette, „bizonyságot kapott”, hogy Serédi segíteni akar. Ugyanakkor
megjegyezte, kétsége van afelől, hogy a segítés módja célravezető-e, nem
„túl hűvös, langyos, puha-e”. Kijelentette, a gonosz hősi magatartásá-
val szemben csak hősi magatartás segít. „Valamelyes eredményt elér-
ni csak a megfelelő kockázat vállalásával lehet” — érvelt Török.22 Két
héttel később, amikor már a zsidóság deportálása a végéhez közeledett,
kemény kritikát fogalmazott meg: „Az egyház eddig — lényegében —
alig tett valamit végső veszedelembe jutott övéinek százezreiért, és en-
nek megfelelően — lényegében — nem is ért el semmit. Ha sokat tett
volna, valamit elért volna. Most már úgy lehet, mindegy. Késő.”23 Egy
névtelen levél ugyanerről így írt: „Gyávák vagytok, féltek nem Isten-
től, csak a rendeletektől, de ezért egyszer jaj lesz nektek, mert ez szé-
gyen az egyházra, és átkozott lesz Magyarország, mert ez sehol nem
történik meg, hogy deportáljanak keresztényeket, csak ezen a keresz-
tény Magyarországon történik meg.”24 Ez a levél mutatja a kétségbe-
esést és a haragot, amit sok ember érezhetett. Ugyanakkor meg kell je-
gyezni, hogy a hercegprímás nagyon nagy jelentőségű döntést hozott,
amikor Witz Béla budapesti érseki helynök kérelmére engedélyezte, hogy
a tömegesen megtérni szándékozó — mert ettől oltalmat remélő — zsi-
dók esetében eltekintsenek a konvertiták számára előírt három hóna-
pos várakozási időtől.25 Félretette az előírásokat a segítés érdekében.

Angelo Rotta budapesti apostoli nuncius szintén nem volt meg-
elégedve a hercegprímás által tett lépésekkel. Április 28-án kelt jelen-
tésében úgy értékelte a helyzetet, hogy a megkeresztelkedett zsidók
elhagyatottnak érzik magukat, és energikus fellépést várnának az egy-
házi hatóságoktól. A prímás kétségtelenül foglalkozik a kérdéssel, és
levelet írt a miniszterelnöknek, valamint tárgyalt vele, de Serédi nem
lakik Budapesten, és nincsenek vigasztaló szavai a rendeletek által súj-
tott emberekhez. A többi püspök általában a prímás kezdeményezé-
sére vár a mindenkit érintő kérdésekben. A nuncius szerint lényegé-
ben úgy tűnt, hogy az egyházi hatóságok nem foglalkoznak elég nagy
energiával ezzel a kérdéssel, még ha ez a látszat nem is felel meg a va-
lóságnak. Egy gyors és közvetlen akció a rendeletek közzététele előtt
biztosan nem lett volna hatástalan. A nuncius ugyanakkor arról is be-
számolt, hogy tud arról, Serédi a miniszterelnökhöz intézett levelében
újra visszatért a problémára és követeléseket fogalmazott meg. Rotta

20EPl 4167/1944.
(8939/1944. alapszám)
apor levele serédinek,
Győr, 1944. május 27.

A hercegprímást
bíráló hangok

21EPl 4167/1944.
(8939/1944. alapszám)

Török sándor levele
serédinek, Budapest,

1944. május 28.

22Uo. Török levele
serédinek, Budapest,

1944. június 5.

23EPl 4787/1944.
(8939/1944. alapszám)
Török levele serédinek,

Budapest, 1944. június 15.

24EPl serédi mlt. s12
doboz, névtelen,
keltezetlen levél.

Angelo Rotta nuncius
álláspontja

25EPl 5405/1944.
(8939/1944. alapszám)

Witz Béla levele
serédinek, Budapest,

1944. július 10.
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remélte, hogy a nunciatúra és a prímás együttes fellépéséből némi előny
származhat a megkeresztelt zsidók számára, másoknak pedig tiszte-
letben fogják tartani az emberi jogait.26 Egy hónappal később azt táv-
iratozta a Vatikánba, hogy eddig a püspöki kar — általános csodál-
kozásra — nem lépett fel, valószínűleg azért, mert félnek az egyházi
intézmények elleni támadástól.27 A bíboros államtitkár úgy vélte, hogy
mivel Rotta jelentései szerint a magyar püspöki kar tétlen és ezen meg-
ütköznek a zsidó származású hívek, a nunciusnak finoman buzdíta-
ni kellene a fellépésre a püspököket.28 Rotta kétségtelenül aktívabb volt
a konvertita zsidók védelmében, mint a magyar főpapok, hiszen már
március 24-én személyesen tiltakozott a tervezett rendelkezések ellen
a miniszterelnöknél, majd ezt többször megismételte, és május 15-én
jegyzéket is intézett a miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez. Jú-
nius 5-i újabb jegyzékében pedig a deportálások ellen emelte fel sza-
vát.29 Rotta nuncius, utasításának megfelelően, határozottabb fellépésre
sarkallta Serédit. A hercegprímás június 8-án a nunciussal ebédelt, aki-
vel össze is vitatkoztak azon, hogy mit kellene tenni az adott helyzet-
ben, ami mutatja azoknak a napoknak a feszült hangulatát.30

A püspöki karhoz intézett május 17-i körirat után eltelt két hónap
során, amikor Magyarországon végrehajtották a zsidóság deportálá-
sát, Serédi tovább tiltakozott a zsidóságot sújtó intézkedések ellen. Jú-
nius 2-án Antal István miniszterrel, 7-én Huszovszky Lajos miniszter-
elnökségi államtitkárral beszélt, 8-án Imrédy Béla, akkor tárca nélküli
közgazdasági minisztert kereste fel. Június 10-én a Horthy kormány-
zó által összehívott megbeszélésen vett részt, amelyen rajta kívül je-
len volt még báró Perényi Zsigmond, a Felsőház alelnöke, Töreky Géza,
a Kúria elnöke és gróf Károlyi Gyula. Június 17-én a miniszterelnök az
egész püspöki kart meghívta ebédre, de Serédi ezt visszautasította, mert
kéréseikre még választ sem kaptak. Ezek után május 21-én kapta meg
Sztójay magánlevelét, amelyben Serédi május 10-i levelére válaszolt.
A miniszterelnök a legfontosabb követelésre, a deportálások leállítá-
sára nem is reagált.31

Fontos kérdés, hogy a hercegprímásnak pontosan milyen ismere-
tei voltak a zsidóság deportálásáról, tudta-e, hogy halál vár rájuk. Az
úgynevezett Auschwitzi jegyzőkönyv megtalálható a prímás iratai kö-
zött.32 1944. április 7-én két szlovák zsidó megszökött az Auschwitz-
Birkenau-i koncentrációs táborból, és április 21-én Zsolnára érkezve
az ottani zsidó tanács tagjainak beszámoltak a táborról, akik ezt jegy-
zőkönyvbe foglalták. A két szökevény innen Pozsonyba ment át, ahol
szintén leírták az általuk adott beszámolót. Május 27-én két újabb fo-
goly szökött meg Auschwitzból, és Pozsonyban az ő beszámolójukat
is jegyzőkönyvbe foglalták. A Magyar Függetlenségi Mozgalom
megszerzett egy példányt az először felvett jegyzőkönyvből, és a ma-
gyarra fordítás után eljuttatta a magyar egyházi vezetőkhöz, valamint
a kormány zóhoz és feleségéhez.33 Zakar András, a hercegprímás sze-
mélyi titkára úgy emlékezett, hogy az Auschwitzi jegyzőkönyvet má-
jus végén hozta el Esty Miklós Serédinek, aki azt Zakarnak is odaadta,

26Actes et documents du
Saint Siège relatifs à la

seconde guerre mondiale.
Vol. 10. (Éd. Pierre Blet et

alii.) libreria Editrice
Vaticana, 1980, 247–249.

Rotta jelentése, Budapest,
1944. április 28.

27Uo. 289. Rotta távirata
Maglione bíborosnak,

Budapest, 1944. május 24.

28Uo. 297. Tardini
államtitkár-helyettes

levele Rottának, Vatikán,
1944. május 29.

29Pierre Blet: XII. Piusz és
a második világháború a

Vatikán archívumai
alapján. (Ford. Rezsőfi
Judit.) Új Ember, Buda -

pest, 2004, 217–220.

Serédi további lépései

30EPl 4167/1944.
(8939/1944. alapszám)
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31Pkari jkv. 2. köt. 442–443.;
Interjú zakar andrás sal. In

szenes sándor: Befeje-
zetlen múlt. Keresztények

és zsidók, sorsok.
2. bőv. kiad., Budapest,

1994, 145–147.

32EPl 8028/1944.
(8939/1944. alapszám)
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hogy olvassa el.34 Esty Miklós azonban csak július 6-án említi feljegy-
zéseiben, hogy jelentések érkeztek az auschwitzi tábor borzalmai-
ról.35 Mindesetre ennek értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a
Szentszékhez is már korábban számos információ érkezett a zsidó-
ság megsemmisítéséről, azonban ezeket nem tudták megerősíteni.
Az Auschwitzi jegyzőkönyvet 1944. május 22-én küldte el a szlovákiai
nunciatúrai ügyvivő a Vatikánba.36

Közben a protestáns egyházak képviselői 1944 áprilisától kérték a
hercegprímást, hogy közösen lépjenek fel a zsidók érdekében. Ez elől
Serédi elzárkózott, ami a protestánsokkal való együttműködést más
téren is elutasító, korábbi elvi álláspontját ismerve nem meglepő. Ra-
vasz László június 15-i levelében újból javasolta a hercegprímásnak,
hogy a keresztény egyházak nyilvánosan tiltakozzanak a zsidókérdés
megoldásának embertelen módja ellen. Mielőtt azonban a nyilvános-
ság elé lépnének, Ravasz szükségesnek tartotta még egyszer figyel-
meztetni a kormányt. A tiltakozás tervét a református püspök elküldte
Serédinek, aki válaszul saját, a püspöki kar tagjaihoz intézett köriratát
juttatta el hozzá. Az evangélikus és a református egyház közös leve-
lét június 21-én adták át a miniszterelnöknek, mivel azonban ennek nem
lett foganatja, 1944. június utolsó vasárnapján közös üzenetet intéztek
a protestáns hívekhez.37

A keresztény egyházak közös akciójába tehát nem akart bekapcso-
lódni a hercegprímás. Ugyanakkor június folyamán Rotta nuncius, Apor,
Hamvas és más püspökök egyre erőteljesebben szorgalmazták, hogy
a püspöki kar ünnepélyes pásztorlevélben tiltakozzon a zsidóság ül-
dözése ellen. Serédi végül ebbe beleegyezett, elkészített egy terveze-
tet, és azt elküldte egyeztetés céljából a kalocsai és egri érseknek, va-
lamint a székesfehérvári, győri és csanádi püspöknek. Czapik Gyula
egri érsekkel és Apor Vilmos győri püspökkel szóban is tárgyalt. Ko-
molyabb változtatásokat Czapik javasolt, mégpedig abban az irány-
ban, hogy a körlevél megfogalmazásának élét tompítsák, és csökkentsék
a hatalommal való konfliktus lehetőségét. Így például szerinte csak ál-
talánosságban szabad említeni a zsidók által elszenvedett jogfosztásokat,
és be kell mutatni, hogy a zsidóság nemcsak szenvedő alany, hanem
közülük sokan vétkeztek is a magyar kereszténység ellen. Ellenezte an-
nak „ennyire nyílt kimondását”, hogy a nyilvánosság előtt is kifogá-
solja a püspöki kar a kormány intézkedéseit. Már kész volt a körlevél,
amikor június 27-én Rotta nuncius levélben közölte, hogy XII. Piusz
pápa — aki június 25-én tiltakozó táviratot küldött Horthynak, kérve
a zsidóság üldözésének megszüntetését — utasította, hogy követelje
a magyar püspöki kartól a nyilvános és erélyes tiltakozást a keresztény
elvek védelmében, a rasszista rendeletek által sújtottak, különösen a
megkereszteltek érdekében. A nuncius arra hivatkozott, hogy a püs-
pöki kart engedékenynek tartják, és sokan csodálkoznak magatartá-
sán, ez pedig veszélyezteti a magyar egyház becsületét és jövőjét. Rotta
levelét a nunciatúra munkatársa vitte el Serédihez, akivel a hercegprímás
közölte, hogy nem kell a püspöki kart kötelessége teljesítésére figyel-

33Török Bálint:
A Magyar Függetlenségi

Mozgalom zsidómentő
tevékenysége. Az

Auschwitzi jegyzőkönyv.
2. rész. Magyar szemle,

2003/3–4. 93–97.

34Interjú zakar andrással,
i. m. 138–139.
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35Mészáros István: i. m. 53.

36Pierre Blet: i. m. 186–191.
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meztetni, de fejjel nem mehetnek a falnak. Ezért először tárgyaltak a
kormánnyal, viszont már a nuncius levelének kézhez vétele előtt el-
határozták körlevél kiadását.38

A június 29-ére keltezett körlevelet a püspöki kar nevében Serédi írta
alá. A pásztorlevél bevezetője hangsúlyozta, hogy a katolikus püspö-
kök az isteni vagy a természeti törvények sérelme esetén sokszor fel-
emelték szavukat, és származásra, nemzetiségre, vallásra vagy társa-
dalmi helyzetre való tekintet nélkül védelmükbe vették azokat, akiket
egyéni bűntett elkövetése nélkül büntettek. A magyar főpapok védték
a szegényeket, ártatlanul szenvedőket vagy üldözötteket, felkarolták
a szegényügyet, közreműködtek abban, hogy a szociális és gazdasá-
gi kérdéseket a törvényhozás útján megoldják. Ha pedig bárkinek ve-
leszületett jogait az egyes emberek, a közületek vagy az állam képvi-
selői igazságtalanul csorbítják vagy elveszik, a magyar püspökök
kötelességszerűen felemelik tiltakozó szavukat. A hosszú elméleti és
történelmi bevezető után a körlevél rátért a konkrét kérdésekre, elő-
ször is elítélve a hadviselés és a bombázás embertelen módját. Ez után
következett a valódi téma: „kimondhatatlan szomorúsággal látjuk, hogy
a keresztény Magyarországon is egymás után olyan intézkedések té-
tettek, amelyek Isten törvényeivel ellenkeznek. Előttetek, Kedves Hí-
veink, nem kell részletesen felsorolnunk azokat a rendelkezéseket,
amelyeket végrehajtásuk módjával együtt magatok is jól ismertek, és
amelyek magyar polgártársaink egy részének, köztük még azoknak is,
akik velünk együtt ugyanazt a szent hitet vallják, pusztán származá-
suk miatt csorbítják vagy el is veszik velük született jogait. És mindezt
anélkül, hogy egyéni bűnösségüket megállapítanák és ennek alapján
bírói ítéletet hoznának. Mindezt csak akkor értenétek meg igazán, ha
Veletek is ugyanilyen jogfosztások történnének!” — hívta fel a figyel-
met a körlevél,39 majd szabadkozni kezdett, hogy a püspököktől távol
áll a pártpolitika, a csoportos vagy egyéni érdekek. „Mi nem vonjuk
kétségbe, hogy a magyar gazdasági, társadalmi és erkölcsi életre a zsi-
dóság egy része bűnösen bomlasztó befolyást gyakorolt. Az is tény, hogy
a többiek e tekintetben hitsorsosaik ellen nem léptek fel. Nem vonjuk
kétségbe, hogy a zsidókérdést törvényes és igazságos módon rendezni
kell. (…) Azonban, mivel erkölcsi és főpásztori kötelességünket mu-
lasztanánk el, ha gondosan nem őrködnénk, hogy az igazságosság csor-
bát ne szenvedjen, magyar polgártársainkon és katolikus híveinken pe-
dig puszta származásuk miatt sérelem ne essék: azért hónapok óta
szóbeli és írásbeli tárgyalások útján iparkodtunk általában az igazsá-
gosságot, különösen pedig a közelmúltban kiadott sérelmes rendel-
kezésektől sújtott polgártársainkat és híveinket védelmünkbe venni;
maguknak a sérelmes rendeleteknek pedig módosítását, illetve ha-
tálytalanítását kértük. Azonban, bár itt-ott némi enyhítést sikerült is el-
érnünk (…) mégis mély fájdalommal és súlyos aggodalommal tölt el
bennünket, hogy tárgyalásaink során éppen azt nem sikerült elérnünk,
amit pedig legjobban szerettünk volna, hogy végleg megszűnjenek az
igazságtalan jogcsorbítások és jogfosztások, kivált az elhurcolások.”40

Ennek ellenére bíztak a kormányzatban és vártak. „Most azonban (…)

38Pkari jkv. 2. köt.
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EPl serédi mlt. s12a

doboz, Rotta levele
serédinek, Budapest,

1944. június 27.; Pierre
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minden felelősséget ünnepélyesen elhárítunk magunktól. És mikor az
isteni törvények védelmében Tielőttetek, Kedves Híveink, közösen fel-
emeljük tiltakozó szavunkat: ebben a formában is kérjük az illetékes
hatóságokat, hogy Isten és a történelem előtti felelősségük tudatában
a sérelmes rendeleteket minél sürgősebben orvosolják. Ezek a rende-
letek ugyanis a nemzet létéért folytatott küzdelem idején nemcsak jog-
bizonytalanságot okoznak, hanem megbontják a nemzet egységét is,
és ellenünk fordítják a keresztény világ közvéleményét, főképpen pe-
dig ellenünk fordítják az Istent! Mint mindig, most is elsősorban az Is-
tenbe vethetjük bizodalmunkat, és azért kérünk Benneteket, Kedves
Híveink, hogy Velünk együtt Ti is imádkozzatok és dolgozzatok az igaz-
ságosság, a keresztény szeretet diadaláért. Vigyázzatok, hogy a kifo-
gásolt cselekedetek helyeslésével vagy előmozdításával Magatokra ne
vonjátok a szörnyű felelősséget Isten és az emberek előtt. Ne feledjé-
tek, hogy igazságtalansággal a haza igazi javát szolgálni nem lehet.”41

A körlevél két szempontból is fordulópontot jelentett. Egyrészt a ka-
tolikus főpapok együtt, a nyilvánosságot elé lépve tiltakoztak, másrészt
ez a tiltakozás már nemcsak a kikeresztelkedett zsidókra korlátozódott,
hanem minden jogfosztott állampolgár érdekében történt. Ugyanak-
kor megemlítették benne a zsidóság elleni vádakat is, ami tompította
a szöveg élét, és mire a körlevél eljuthatott volna a hívekhez, a zsidó-
ság deportálása nagyrészt már befejeződött.

A körlevelet július első napjaiban a cenzúrától mentesen kinyom-
tatták Esztergomban. A nyomda által az ügyészségnek elküldött kö-
teles példányok révén, valamint az esztergomi postamester feljelentése
nyomán a hatóságok tudomást szereztek a körlevél tartalmáról és az
esztergomi városi postán július 6-án reggel lefoglalták az esztergomi
főegyházmegye papsága részére feladott példányokat. A többi egy-
házmegyének szánt csomagokat azonban nem vették észre, így azok
meg is érkeztek a címzettekhez és több helyen, például az egri egy-
házmegyében fel is olvasták a körlevelet. Még július 6-án Antal István
igazságügy-miniszter felkereste a hercegprímást. Serédi tiltakozott a
körlevelek postai továbbításának megakadályozása miatt, majd kifej-
tette, hogy a miniszterelnök késlekedése és elfogadhatatlan levele után
a püspöki kar kénytelen volt a híveket tájékoztatni, és nyilvánosan szót
emelni a diszkriminatív rendeletek, valamint a deportálások ellen.
A miniszter erre azt válaszolta, hogy a püspökök lépésének súlyos bel-
és külpolitikai következményei lehetnek. Serédi szerint azonban azo-
kat nem okozták, és az adott helyzetben tovább nem hallgathattak. An-
tal azt kérte, hogy a körlevelet ne olvassák fel a templomokban. A her-
cegprímásnak azok voltak a feltételei, hogy a miniszterelnök hivatalos
levélben jelentse ki, orvosolja a jogfosztásokat, a rendeletek hatálya alól
mentesíti a zsidó származású keresztényeket, megszünteti a depor-
tálásokat és mindent megtesz a deportáltak visszahozására; továbbá
a püspöki kar a kormánnyal folytatott tárgyalásairól értesítheti a hí-
veket. Ha ezeknek a követeléseknek nem tesznek eleget, a körlevelet
felolvastatják. Antal a miniszterelnök nevében „megnyugtató ígéretet
tett”, a hívek tájékoztatásával kapcsolatban pedig Sztójay személyes

41Uo. 441.
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tárgyalását helyezte kilátásba. Serédi ezzel megelégedett, és táviratot
küldött az ordináriusokhoz és egyházmegyéje papjaihoz, amely sze-
rint a körlevél a papság tájékoztatására szolgál és a templomban nem
kell felolvasni. Július 8-án a hercegprímás kisgerecsei házában tárgyalást
folytatott a miniszterelnökkel és a kíséretében megjelent Imrédy Béla,
Kunder Antal és Antal István miniszterekkel. A püspöki kar részéről
jelen volt még Czapik Gyula egri érsek, Apor Vilmos győri püspök és
Drahos János esztergomi érseki helynök. Sztójay átnyújtotta július 7-
re keltezett levelét, amelyben beszámolt a kormány intézkedéseiről: a
keresztény vallású zsidók számára érdekvédelmi szervezetet alakíttattak,
vizsgálatot rendeltek el, hogy valóban történtek-e kegyetlenkedések
a zsidók deportálása során, felfüggesztették a budapesti zsidóság de-
portálását, ígéretet tettek, hogy ha mégis megtörténik a zsidók el-
szállítása, akkor a keresztényeket mentesítik az intézkedés alól, végül
megígérték, hogy a keresztény vallásfelekezetek lelkészei hozzátar-
tozóinak nem kell megkülönböztető jelzést viselniük. A tárgyalás egész
délután elhúzódott, és a kormány elérte célját. Ígéretek fejében és a kor-
mány lemondásával való fenyegetőzése hatására a püspökök lemondtak
a nyilvános tiltakozásról. A miniszterelnök kérésére a hercegprímás rá-
dióközleményben is megismételte, amit táviratban már közölt, hogy
a körlevelet nem kell felolvasni. Ugyanakkor Serédi rövid körlevelet
adott ki, amelyet a templomokban ismertettek a hívekkel. Ebben az állt,
hogy a püspöki kar a zsidókra, különösen a kikeresztelkedettekre
vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban ismételten a kormányhoz
fordult, és tárgyalásait továbbra is folytatja. Július 9-én Antal István mi-
niszter Leányfalun Ravasz Lászlóval tárgyalt, és elérte, hogy a protestáns
vezetők is lemondtak a nyilvános tiltakozásról. A katolikus püspöki
kar fellépése nem maradt eredménytelen. Más tiltakozások, például
XII. Piusz pápa távirata mellett hozzájárult ahhoz, hogy a budapesti
zsidóság nagy része ekkor megmenekült a deportálástól.42

A kulcskérdés az volt, hogy a nyilvánosság elé lépve, vagy inkább
háttértárgyalások útján lehet-e eredményt elérni az üldözöttek érde-
kében. A püspöki kar ezzel kapcsolatban megosztott volt. Többen a ma-
gyar katolikus egyház által hosszú időn át követett, bevált gyakorla-
tot, a hagyományos utat, a kormánnyal való háttéregyeztetést tartották
megoldásnak, hiszen az korábban működött. Mások a lelkipásztori
szempontokra hívták fel a figyelmet, hogy a híveknek útmutatásra van
szükségük az adott helyzetben. Rámutattak arra is, hogy a közvéleményt
is tájékoztatni kell, elhárítva a felelősséget. Ellentmondó külföldi pél-
dák álltak a püspökök előtt: 1942-ben a holland főpapok tiltakozását
a németek megtorló akciója követte. Ugyanakkor Közép-Európában
más volt a helyzet: a szlovák főpapok 1942–43-ban kiadott két pász-
torlevelét, amelyekben a zsidóságot sújtó intézkedések ellen emelték
fel szavukat, nem követte megtorlás. Közben sürgetett az idő. Mire meg-
született az elhatározás a nyilvánosság elé lépésre, a püspökkari kör-
levél kiadására, a vidéki zsidóság deportálása már szinte befejeződött.
A körlevél azonban, bár csak kevés helyen olvasták fel, a budapesti
zsidóság helyzetén közvetve segíteni tudott.

42Pkari jkv. 2. köt.
444–447.; Mészáros

István: 54–57.; Gergely
Jenő: i. m. 586–587.
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