
PÁL JÓZSEF

A Stürmer támadása a Magyar Püspöki Kar ellen

A Magyarországon is terjesztett Stünner címú német nyelvű lap 1939. március
22-i számában dühödt támadást intézett a Magyar Katolikus Püspöki Kar ellen,
Glattfelder Gyula csanádi püspök személyét külön is kiemelve.

Mivel "érdemelték ki" a magyar püspökök e támadást?
A kérdésre adott választ azzal kezdenénk, hogya katolikus püspökök, a fel

BÓház tagjaiként, már az első zsidótörvény-javaslat felsőházi vitájánál (1938 má
jus) egy sor ellenvetést fogalmaztak meg a zsidók gazdasági és közéleti szerep
lését er6sen korlátozó törvényjavaslattal szemben, de a javaslatot végül is meg
szavazták. A kormány ugyanis megígérte, hogy a törvénnyel a zsidókérdést
véglegesen lezárja. Másrészt az egyházi vezetők úgy vélték. hogy ezzellehetsé
ges lesz az antiszemita hullám lecsillapítása, és egy nagyobb rossz elkerülése.

Az események azonban másként alakultak. A kormány 1938. december 23-án
újabb törvényjavaslatot terjesztett a parlament elé: A zsidók közéleti és gazda
sági térfoglalásának korlátozásáról címrnel.

A törvényjavaslat tovább szigorította az első törvény korlátozásait. A szabad
foglalkozású pályákon a zsidók arányszámát 20%-róI6%-ra, a különbözö kama
ráknál pedig 12%-ra korlátozta.

Ezek mellett, a püspöki kart különösen érzékenyen érintette az, hogy a má
sodik törvény a zsidó fogalmat teljesen faji alapokra helyezte, és egy sor meg
keresztelt zsidót (konvertíták) is visszamin6sített zsidóvá.

A püspöki kar erőteljes harcot bontakoztatott ki a visszazsid6sításellen, a kereszt
ség szentségének védelmében. E harcban élenjárt Glattfelder Gyula csanádi püspök.

Kézhez kapva a törvényjavaslat szövegét, azonnal (jan. 7-én) levéllel fordult
Serédi bíboroshoz, melyben határozottan leszögezte, hogy ,,a keresztség joghatá
lyának azt a dek1asszifikáldsát, amelyet a tőrvénytervezet alkotmányos rendünkbe beik
tatni szánde'kozik, az egyház szónélkül nem veheti tudomásul."
(Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöki Leváltára 99/1939.)

Serédi hercegprímás maga is osztotta ezt a véleményt. A püspöki kar egysé
ges véleményének kialakítására, január 13-ra püspöki konferenciát hívott össze.
A püspöki kar véleményének kifejtése céljából, Serédi bíboros és Glattfelder
püspök kereste föl Imrédy miniszterelnököt. .

Glattfelder püspök így számolt be errol a találkozásról, gr. Zichy Jánoshoz az
Egyesült Keresztény Párt elnökéhez jan. 17-én küldött levelében:

"...Nagyon nyomate'kosan megmagyaráztam neki, a Prímással együtt, hogy keresz
tényhitelvi szempontból lehetetlenség a megkereszteltek vissZJlzsidÓ5ításánllk gondolatát
elfogadni. Nyugodt tárgyilagossággal hallgatta végig elég határozott okfejtésemet, anél
külazonban, hogy 6t elhatározásában megingatnom sikerült volnll..." (Ugyanott)

Glattfelder püspök, a katolikus egyháznak a viffi7nzsickElással, ésáltalában a kereszt
ség~ével kapcsolatos áJlásrontját, egy nagyOOrderejű dkkben is~, mely a
Nemzeti Ujság 1939. jan. 15-i számáhm jelent meg A Keresztség ámmel A cikk abból
mul ki,hogynem lehetvita tárgyaa keresztség ténye és pghatálya.~ súlyos
lubmak tartja aztaz álhlást, hogy"zsidónak tekinlEOOó azis,aki a keresztség iélvéteIével
Krisztushíveinek közösségébe a szentség míndenpghatályával együtt belépett."
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E tétel magyarázatát - a püspök szerint - azoknál a zavaros szellemi for
rásoknál kell keresni, mely a hitetlenség mélységeib6l ered, és amelyből az "új-
pogányság" eszméi táplálkoznak. _

"Azt a fajelmiletet, amelyet a lázban lév6 középeurápai társadalmak meggyógyt'tására
fantasztikus elgondolásával Rosenberg Alfréd konstruált, nem csak a zsidóságnak, de
ugyan annyira a keresztény hitrendszernek a gy(llölete is táplálja. A mithosz, amelyet a
ritka képzelóer6vel, de mégritkább szektárius ellenszenvvel felépzlett, tagad mindent ami
természetfölötti s valami fe1elmes fanatizmussal gy(lrbele minden gondolatot és ce1kitú
zést,a vér misztériumának, szerinte egyetlen örökérvényű tétele'be."

Elesgúnnyal szól azokról az ideológusokról, akik úgy osztályozzák az embere
ket mint az állatokat, és a lógeneológia misztériumával akarják üdvözíteni őket:

"Amikor komolyan tárgyalnak félvér zsidókról és negyedesekr61, harmados és kéthar
mados keresztény vérr61, az ember azt hiszi, Mez6hegyesen vagy Bábolnán jár..."

A cikk végén a püspök hangos szóval figyelmezteti a magyarságot:
"úgyen eszünk és se bódult külföldi ideológiának ne dúljünk be, se itthoni üzleti

praktikáknak ne legyünk akaratlanul kiszolgálói... Az elfogult faji gondolat a gy(llölet
lángját gyújtja meg, csak pusztt'tásra alkalmas, tehát nemkérünk belóle."

A cikk nemzetközi súlyát növelte, hogy Csáky István külügyminiszter berlini
látogatása előtti napon, és két nappal Magyarországnak az Antikomintern Pak
tumhoz való csatlakozása után jelent meg.

A törvényjavaslat konvertita ellenes intézkedéseinek megakadályozására, il
letve enyhítésére, a püspöki kar politikai lépéseket is tett. Itt ismét Glattfelder
püspök járt az élen.

Zichy grófhoz küldött - már idézett - levelében arra kéri az Egyesült Ke
resztény Párt elnökét, hogy kísérelje meg a miniszterelnököt a visszazsidósítás
sal kapcsolatban jobb belátásra bírni. Ilyen hangulat teremtése a parlamentben,
lenne most a párt legfontosabb feladata - írja. A püspök - "az isteni és emberi
igazság nevében" - maga is tiltakozik a miniszterelnöknél, az ellen, hogy a
konvertiták lIa zsidóság keretei közé visszaszoríttassanak."

Levelében elképzelhetetlennek tartja, hogy ,,azok, akik kereszténynek születtek, s
gyermekkoruktól annak neveltettek s ennek megfele16en a magyar nemzettestbe beolvad
tak, onnan egy tudományosan meg nem okolható vagy legala'bb is vitatható fikció ked
véért kiszaldttassanak."

A képviselo'1láz tagjainak befolyáso1ására, Szinnyei Merse Jenőt, az országgyűlés

alelrokét, a konnánypárt egyikvezéralakját is megkereste a püspök levelével (jan. 29.).
A felso"'ház tagjainak formáláséra pedig gr.KárolyiGyu1ávallevelezett és tárgyalt
Hát ezek az adatok és tények álltak a Stürmer támadás hátterében. A fentiek

ismeretében nem csodálkozhatunk azon, hogya püspököket támadó cikk írója,
írásának a DieJudentaufe (A Z$idókeresztség) címet adta, és tollát különösen Glatt
felder püspök személye ellen élezte ki, kikeresztelkedett zsidónak titulálva őt.

oe nézzük magát a cikket. Fordítását teljes terjedelemben közöljük:

A zsidókeresztség

A magyar püspökök harcolnak az új zsidótörvény ellen. Hasszú hUZJrVOna után most a
tnag]llr kormány isengedett anéphangulatnak, ésazsidótörvény kibocsájtására kényszerült.
Ebben a zsidótörvényben a nemzetiszocialista és fasiszta minta szerint lett megdllapUua,
hogy a zsidók a nemzsid6któl a véráltal, illetve a rassz-hocXltart021is szerint különOOznek.
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Miközben a magyar zsidótörvényt a nép körében nagymegnyugvással f08adták, előre

látszott, hogya magyarországi egyházi körök kényszerítve érzik magukJlt, hogy tiltll1ro
zásukat jelentse7c be. 1939 januárjában a püspökök, Serédi hercegprímás elnökletével,
rendkívüli konferenciára gyűltek össze, hogya magyarországi zsidótörvénnyel~
latban állást foglaljanak. A konferencia követelte a komuinytól, hogy az állam az egyház
álláspontját ismerje el a keresztség és a megkereszteltek joghatályosságára vonatkoZJ5an.

Mit kell ezen érteni? Az egyház azt állítja, hogy egy ember, bármelyik rasszhoz
tartozik, egyforma, a keresztség által kegyelmet kapott, mely6t egy teljesen más emberré
tette. Egy zsidót tehát, aki a római katolikus egyház vizével meg lett keresztelve, többé
már nemkell zsidónak tekinteni. A római katolikus egyház hatalmasságai egészen pon
tosan tudják, hogy ezzel vétkes képtelenséget állIlanak. Egész pontosan tudják, hogyaz
ember akeresztség által éppen olyan kevéssé képes egyzsidóból nemzsidót csinálni, mint
amennyire a körülmetéléssel egy nem zsidóból zsidót lehet csinálni. Ezt mind tudja7c a
római katolikus egyház hatalmasságai. De ez beleillik az ügyletükbe, hogy egy olyan
álblás mellett kitartsanak, melyképtelenség, és ahhoz vezet, hogya zsidóság újra és újra
azzal a lehet6séggel bírjon, hogy egy látszatkeresztség által álcáZZil magát, és ezzel a
titkukat tudók támadásai ellen védje7c magukat.

Ezen püspöki konferencia szávivójeként, Glattfelder püspök (egy kikeresztelkedett zsi
dó?) úgy nyilatkozott a Nemzeti Ujság c. katolikus napilapban, hogyaz egyház nem
engedi, hogy a keresztségben átértelmezés legyen, és hogy a zsidó fogalmának törvényes
körülhatárolásánál, azon személyek is zsidókként legyenek meghatározva, akik a kereszt
ség által, a keresztény közösségbe beléptek.

A magyar püspökök állásfoglalása megfelel a püspököknek a németorsmgi nemzeti
szodalizmuseal ésaz olaszorsmgi fasizmussal kapcsolatban tett nyilatkozatainak, ésazo
nos a "demokratikus" országok püspökeinek és kardinálisainak vélemény-nyilvánrlásával
is. Az egyház így tehát a keresztségről szóló dogmához ragaszkodik és kézzel-lábbal
védekezik a rasszpolitika kétévezredes álláspontjával szemben. Ez nem az elsó eset, hogy
az egyház hatalmasságai kitartanak egy képtelen állítás mellett.

Ez csak arra emle7ceztet, hogy az egyház volt az, amely még azután is azt állította,
hogy a Nap kering a Föld körül, amikor az ellenkezője a tudomány által már hosszú
ideje igazolva volt. S6t az egyház hatalmasságai idáig meniek, hogy ugyanazokat, akik
az igazságot megtaMiták, máglyára küldte7c. Azegyház ebben a dologban mamárhosszú
ideje behódolt a valóság kényszerének. A tisztelendő bíboros urak azonban még ma is
szeretnének ellenszegülni azon tények kihirdetésének, hogy a vérés nem a keresztség az
ember életének meghatározója, deelfog jönni a nap, amikor ennek az egyházi dogmának
is, egyegész világ tudomására jutott felismerésnek láttára, semmivé kell válnia.

A Magyar Kurír (a katolikus egyház félhivatalos lapja) március 23-án közölte
a magyar katolikus közvéleménynek és Glattfelder püspöknek a cikkel kapcso
latos állásfoglalását. Ezt is teljes terjedelmében idézzük:

Glattfelder püspök a Stűrmer támadásáról
A Magyar Kurir interjúja

Az újságolvasó közönség a magyar sajtó közleményeiból ismeri azt a támadást, ame
lyeta Stürmer címú hirhedt antiszemita és egyházellenes német hetilap, a magyar püs
pöki kar és annak több illusztris tagja, különösképpen dr. Glattfelder Gyula csanádi
püspök ellen intézett, akit feneketlen dühe'ben egyszerúen kikeresztelkedett zsidónak tett
meg. ](jjztudomású, hogy a cikk a magyar katolikusok körében nagy felháborodJist váltott
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ki, és egyre hangosabban követeli az ország katolikus közvéleménye ennek az izgága
német újságnak hazán1cbó1 való kitiltását, illetve postai szállításának megvonását. Tobler
János országgy(llési képviselő interpellációt is jegyzett bea Ház interpellációs könyvébe
e tdrgyban. OA Magyar Kurír munkatársa felkereste dr. Glattfelder Gyula csanádi püs
pókiit, és kérdést intézett hozzá: olvasta-e a Stürmer cikkét, és mit szól hozzá? Csanád
püspöke a hozzáintézett kérdésre ezt a választ adta:

- Megmutatták a cikket. Mit szóljak? Talán azt, hogya Glattfelderek Móron már
századok óta ven'tékeznek a szántóföldön és munkapad mellett, amikor talán Stürmerék
még fütyörészve végezték a rongyszedést a Visztula tájékán? A keleti zsidóság lelki
vonásait tükrözó újságíró stillegalább ezt engedi feltételezni. Dekár volna vitába eresz
kedni.

- Azt pedig nem fogja elérni a cikk, - ami nyilván a szándék -, hogy elterrori
záljon a véleménnyilvánítdstól a zsido'król és természetesen a kereszténységról is.

- Különben a katolikus írák éshírlapírák Országos Pázmány Egyesületének közgy(l
lésén sürgettük a piszkálódó szennylapok kitiltását. A válasmdás formája mutatja,
mennyire igazunk volt, bár óhajunk teljesedése a pukkadozó Hanswurst (paprikajancsi)
felden1ó látványától is megfoszJana.

Tóth László a Nemzeti Ujság főszerkesztője, márc. 23-án engedélyt kért és
kapott a püspöktől, hogy a Magyar Kurírnak adott nyilatkozatát ő is közölhesse
lapja következő számában. Délután azonban telefonlúvást kapott a miniszterel
nökség sajtóosztályától, és ebben kérték, hogy ne közölje a püspök nyilatkozatát.
A szerkesztő azonban elutasította ezt a kérést. Erre Dulin Elek miniszteri osz
tálytanácsos, a sajtóosztály helyettes vezetője megismételte a kívánságot azzal,
hogy fontos külpolitikai érdekekre való tekintettel melIőzzék a közlést.

A főszerkesztő - nyilván nem szívesen állt el a jó sztori nyilvánosságra
hozataIától- azt válaszolta, hogy csak abban az esetben tekint el a közléstől,

ha erre a püspök kéri őt. Ezután Dulin Elek arra akarta rábeszélni a főszerkesz

tót, hogy vegye rá a püspököt a közlés visszavonására. Tóth főszerkesztő ezt a
kérést is visszautasította, és Tomay István miniszteri osztálytanácsos óhajára
sem volt hajlandó teljesíteni. Sót azzal az utasítással adta le a szöveget az éjsza
kai tördelő szerkesztőnek, hogy semmi esetre sem szabad kihagyni Glattfelder
püspök nyilatkozatát a lapból, csak ha ezt maga a püspök kéri. A főszerkesztő

ezekről az eseményekről márc, 23-án este kelt levelében számolt be a püspök
nek. (Szeged-Csanád Egyházmegye Püspöki Leváltára 891/1939.)

Tóth László levelében arról is beszámolt, hogy a Stürmer cikke fölött a mi...
nisztereInökségi sajtóosztályon is általános volt a fölháborodás. Erről akkor gyó
zódhetett meg, amikor más hivatalos ügyben járt a sajtófónökség hivatalában.
A f6szerkesztó javasolta Dulin Eleknek, hogy tiltsák ki az országból a Stürmer
címú lapot, illetőleg vonják meg a postai szállítás jogát, és a nyilvános utcai
terjesztési engedélyt. Dulin Elek följegyzést készített. a sajtófőnök számára, de
határozott ígéretet nem tett erre.

Glattfelder püspök, a sajtóosztály ezen lépéseire válaszul, március 26-án, ma
gához a míníszterelnökhöz küldött levelet:
"Nagyme1tóságú Miniszterelnök Url

Mély tisztelettel bátorkodom Excellenciád tudomására adni, hogy a miniszterelnöki
sajtóiroda a Stürmer c. piszkolódó lapnak a püspöki kar és ellenem írt min6s11hetetlen
támadására egykónyomatosnak adott nyilatkozatom közzétételét alapoknak megtiltotta.
Amikor a miniszterelnöki sajtóiroda ezen ténykedése miatt Excellenciád el6tt tisztelettel
jes áuást emelek, egyben azon meggy6zódésemnek is bátorkodom kifejezést adni, hogy az
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ilyen felhábon1ó támadások burkolt védelme a sajtóiroda részéről mélyen sérti azt az
egyházi tekintélyt, amely a magyar államkormány minden nemes szándékát a legna
gyobb odaadással kívánta éskívánja mindig támogatni, másrészt pedig alkalmas Német
országban azt a benyomást kelteni, hogy a magyar hivatalos hatalom kötelességének
ismer minden inzultust lenyelni vagy lenyeletni, amisemmikép sem szolgálhat az ország
tekinte1yének gyarapítására.

Nem kérek Excellencúidtól semmiféle elégtételt, sem intézkedést, csak bizalmasan kí
vántam impresszi6imat magas tudomására hozni, s meg vagyok győzMve, hogy azokat
igen komoly erkölcsi tényez6k is osztják.

Fogadja Nagymélt6ságod kiváló tiszteletem 6szinte nyilvánítását. Glattfelder Gyula."
(Ugyanott)

Teleki Pál válasza csak április ll-én érkezett a püspöki hivatalba. A minisz
térelnök a késedelem okát is elmondja abban a levélben, melyet színtén teljes
terjedelmében közlünk:

"Kegyelmes Uram!
Kedves Barátom!
Március 26-i leveledre nem odlaszoliam, mert a felsóházban akartam Veled beszélni.

Azonban időból és alkalomból is kifogyván, most térek vissza rá. Fel fogom használni az
alkalmat, hogy a német hivatalos köröknek éppen ez esetből kifolyólag is komolyan és
nyugodtan megmagyarázzam álláspontunkat, és azt, hogy ilyen támadások nem ill6k,
dnalmasak, és éppen ezért vigyázzanak ezekre.

Jobbnak tartom eztaformát, annyival is inkább, mert a legközelebbi jövóben alkalmam
lesz az összes német illetékeseket látni.

Kellemes ünnepeket kívánva, maradok őszintén tisztelő híved.
Teleki Pál". (Ugyanott)
Közben, a Stürmer támadására válaszul, a püspökhöz számos együttérző

levél, távirat, nyilatkozat érkezett. Ezek közül kettőt emelnénk ki.
Az egyiket (egy táviratot) Komis Gyula, a Keresztény Nemzeti Függetlenségi

Párt elnöke még március 22-én este küldte:
"A Keresztény Nemzeti Függetlenségi Pártba ma egybegyűlt képuise/ók és felsóházi ta

gok, felekezeti különbség nélkül felJuíborodással olvastaK a Der Stürmer c. külföldi lapban a
püspöki kar és főkép Nagymélt6ságod személye ellen intézett me1tatlan támadást.

Engedje meg, hogy Eminenciddai ebból az alkalomból őszinte tiszteletünkról és ra
.gaszkodásunkról biztosítsuk."

A másik együttérző nyilatkozatot, Pehm József zalaegerszegi apátplébános
küldte, március 27-én.

"A zalaegerszegi katolikus nap f. hó25-én mély hódolattal fejezi ki teljes együttérzését
Nagyméltóságod fenkölt személyével szemben, és elzUli a méltatlan ésotromba támadást.
Amikor a határozatnak eleget teendő, jelentem ezt Excellenciádnak, vagyok mély tiszte
lettel: Pehm József plébános." (Ugyanott)

Sajnos a felsőházi illetve az alsóház és felsőház tagjaiból létrehozott egyeztető
nagybiwttság ülésein folytatott viták eredményeként, az egyházi vezetők felad
ták eredeti álláspontjukat, a konvertiták egészének megvédését, és belementek
egy kisebb eredményt jelentő kompromisszumos megoldásba. Mindezt azonban
szívós utóvéd harcok keretében - az antiszemita tömeghangulat ésaz alsóházi
képviselők nyomására - tették.
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