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A második zsidótör
vény és az egyházak
állásfoglalása
A második zsidótörvény szövege komoly lelkiismereti konfliktus
elé állította az egyházak képviselőit, hiszen ez a törvényjavaslat
kifejezetten faji alapon tett megkülönböztetést zsidók és magyarok
között.

Zsidónak minősültekmindazok, akiknek egyik szülője vagy két
nagyszülőjezsidó származású volt. Rengeteg, magát hívőnekmon
dó, új vallását rendszeresen gyakorló állampolgárt érintett e ren
delkezés. Érthető, hogy az egyházak vezetői igyekeztek valami
képp mellékvágányra futtatni a javaslatot, bár annak egyértelmű

elutasítását nem merték, nem is akarták megkockáztatni. Serédi
hercegprímás azt javasolta, hogy a törvény szövegét ki kell terjesz
teni azokra a zsidókra, akik nem asszirnilálódtak, többször hangoz
tatta viszont, hogy az asszirnilálódottakkal kapcsolatban nagyfokú
mérsékletet kellene tanúsítania a törvényhozásnak. Hasonló állás
ponton volt Ravasz László is, aki egy bizottság felállítását javasolta,
amely titkos szavazással dönthetne az asszirnilációról.

Tasnádi Nagy András igazságügyrniniszter mélységes csalódá
sának adott hangot. Az egész vita mintha a zsidóság védelmét
szolgálta volna, mondta komoran, s nem a magyarság érdekeit,
holott... lIa zsidóság... a magyarság lelkének tisztaságát sok vonat
kozásban veszélyeztette és egyenesen veszedelmes mértékben el
színezte".

A vitában felszólalt a miniszterelnök is. Hangoztatta, nem ide
gen mentalitás vezette, amikor változatlan formában terjesztette
be a második zsidótörvényt, hanem "tisztán magyar gondosko
dás alapján állja ezt az álláspontot". Kifejtette, hogy a vallásosság
olyan jellemzője az egyénnek, amely ha meg is változik, a gon
dolkodás nem változik meg oly hirtelen. lISZÓ volt arról 
mondta -, hogy a zsidóság a kovász szerepét játssza. Igen, de ha
sok kovászt teszünk a kenyérbe, akkor az ehetetlen, ha keveset,
akkor jó." Jeles értelmiségiek aláírásos nyilatkozatukat juttatták el
a törvényhozásba, tiltakozva a zsidótörvény ellen. Babits Mihály
újra meg újra szembeszállt a faji gondolattal, s "barbár kornak"
nevezte azt az időt, amelyben az uralomra juthat.

A jobboldali, a kormányzó párthoz igen közel álló Magyar Élet
viszont szükséges operációnak vélte e törvényjavaslatot, fInem
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csoda, hogy nem tetszik ez... azoknak, akik testükön érzik a kést,
de akkor is meg kell történnie, mert ez a magyar nemzet egyete
mes érdeke. Ebben az országban ezután ennek az érdeknek kell
érvényesülnie, minden más érdek előtt."

Korai húsvétot ünnepelt ebben az évben az egyház. Az öröm
be félelem, szorongás vegyült, jóllehet a jobboldali lapok lelkesen
hozsannáztak a közeli nagy magyar feltámadásról. Az igen aktív
Magyar Élet A diadalmas Krisztus útjain vezényelte volna legszíve
sebben olvasóit. Miközben katolikusok és protestánsok ezreit és
ezreit zárta volna ki a zsidótörvény a húsvéti örömből, Sehober
TIbor lelkesült tekintete előtt már a csodás jövendő fényei gyúltak
ki: "És a mai húsvéton a csonka haza templomainak harangzúgá
sában már új, örvendetes, allelujás hangok csendülnek, a kassai
dóm búgó harangja, kárpátaljai templomocskák harangjainak bol
dog csilingelése. Ez a megerősödött húsvéti magyar harangzúgás
élessége táplálja bennünk ki nem téphetően a reményt, hogy eljön
az idő, talán már egész közel is van, amikor végleg a múlté lesz
a mi sötét nagypéntekünk is, hogy elfoglalja helyét a nagy ma
gyar feltámadás, a dicsőséges magyar húsvét."

Alig halkult el a harangok kongása és csilingelése, a felsőház

fokozott buzgalommal, sürgősséggel tárgyalta tovább a "zsidója
vaslatot". Teleki "szinte történelmi szükségszerűségnek" nevezte
a törvényjavaslat elfogadását, amely "mintegy reakció arra a fej
lődésre, mely a múlt század elején megindulva a század második
felében egyrészt egy nagy gazdasági prosperitást szült, és az em
berek gondolkodását leginkább ebbe az irányba terelte, másrészt
Európának a világ felett való központi hatalma által szült egy
egészen különös, egy ideig fennálló gazdasági felfogást: a teljes
szabadkereskedelem felfogását, amelyet politikailag a liberaliz
mus felfogása kísért." Beszédének további részében azt fejtegette,
hogy a "zsidó mentalitás" végzetes veszélyeket jelent a magyar
ság számára: "Sokféle ember között fordultam és fordulok meg
ebben az országban, és láttam minden körben, hogy a zsidóság
oly mértékben alakítja át a magyarság testét, jellemét és gondol
kodásmódját, hogy ez a legnagyobb veszélyt rejti magában."

Fokozott figyelem kísérte Serédi Jusztinián megnyilatkozását.
A bíboros hercegprímás korántsem a törvénytervezet negatívuma
it emelte ki, hanem a zsidó szellemiség rombolásait fejtegette
nagy körültekintéssel: "A zsidóság közéleti, gazdasági és egyéb
tereken való arányos visszaszorítását a nemzet jogos önvédelme
okán mindenki szükségesnek tartja. A hazai zsidóság egy része a
többieknek mintegy hallgatag beleegyezésével, a katolikusok ál
landó tiltakozása ellenére, liberális asszisztenciával, a hazai sajtó
útján és a művészet ürügye alatt az irodalomban, költészetben,
színházban, moziban, zenében, festészetben jóformán mindent
kétségbe vont vagy diszkreditált, ami a keresztény ember előtt

szent: vallást, hazát, egyházat, családot s a többit. A földművelés-
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ben, iparban, kereskedelemben, pénzügyben, az egész gazdasági
életben, a magán- és közéletben is iparkodott lerombolni a ke
resztény erkölcsöt."

Április 18-án a felsőház megszavazta a törvényjavaslatot. Az
egyházi vezetők most szembesültek teljes valójában annak rend
kívül súlyos következményeivel. Ravasz László a javaslat mellett
foglalt állást, s így indokolta:

"Nem lehet megváltoztatni azt a tényt, hogy a zsidóság más,
mint a magyarság, s ezt a tényt tagadni nem lehet és nem szabad
tagadni. Struccpolitika volna szemet hunyni azelőtt, hogy van
zsidó szellemiség. Ezzel a keresztény művelődésnek és a nemzeti
léleknek számolni kell... Átvették a sajtó, színház, munkásmozgal
mak vezetését is. Csodálatos otthonossággal rendezkedtek be a
gazda portáján. E folyamat nagy történelmi tanulsága az, hogy
nem a zsidóság asszimilálódott a magyar lélekhez, hanem a ma
gyar lélek asszimilálódott... Ez nem maradhat így, ezen segíteni
kell!"

Nem volt irigylésre méltó helyzetben a püspöki kar álláspont
ját kifejtő szeged-esanádi püspök, Glattfelder Gyula, amikor el
mondta beszédét a felsőházban. Szavait olyan csendesség kísérte,
hogy a légyzümmögést is meg lehetett hallani. Csak néha kiáltot
tak közbe egy-egy lelkes brávót. Helyzetét az sem könnyítette,
hogy az előtte szóló Balogh Jenő elmondta: a felsőház minden
magyar fiatalt védeni akar, s arra is felhív ta a figyelmet, hogy a
magyar fiatalok számára az volna a leghathatósabb védelem, ha
szívós tanulással számyalnák túl azokat a zsidó ifjakat, akikre
irigykednek.

Glattfelder beszéde az egyensúlykeresés retorikai remeke.
Nemegyszer figyelmeztetett: nem szabad az indulatokra, Ifa hirte
len támadó és változó eszmeáramlatokra" hagyatkozni. Tömérdek
megengedő fordulata közben nyomatékosan hangoztatta, hogy a
keresztségnek és a keresztény nevelésnek asszimiláló hatása van,
s újból felhívta a figyelmet arra, hogy a katolikus egyház min
denképp szeretné, ha ez valamilyen formában a törvény szövegé
ben is megjelenne.

Krisztus szellemiségének képviselője nem helyeselhette ezt a
törvényjavaslatot, s a jelek szerint Glattfelder Gyula sem helyesel
te. Véleményének egyértelmű kimondásában azonban számtalan
mellékkörülmény béklyózta. Ismerte korát, annak közhangulatát,
tudta, hogy az egyházban, még a papság körében is talajra talált
az antiszemitizmus, s nem kevesen rokonszenveztek a németek
törekvéseivel.

Az asszimilációt inkább lehetett védelmezni, s ezt tette nagy
hévvel, körültekintéssel a püspök, jóllehet Szabó Dezsőtől Farkas
Gyulán át Németh Lászlóig sokan nevezték kártékonynak, a nem
zet egészségét kikezdőnek.

Hogy a törvényjavaslatnak majd a törvénynek milyen súlyos,
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beláthatatlan következményei lettek a zsidó elődöktől származó
katolikusok körében, annak leghitelesebb és legdrámaibb doku
mentuma Sík Sándor följegyzése. "Néhány év múlva 50 éves le
szek - írja 1938. karácsonyi naplójegyzetében -, eddig soha
még álmomban sem jutott eszembe, hogy ilyen is lehet." Bámula
tos emelkedettséggel dolgozta fel a maga számára a törvényterve
zet lelki és magatartásbeli következményeit. Akkori sorsát a kom
mün alattival állította párhuzamba: akkor is, most is üldözött
vadként kellett élnie. S hamarosan megbélyegzett üldözöttje lett e
rendelkezésnek tanítványai és lelki gyermekei közül jó néhány,
például Szerb Antal és Radnóti Miklós. Glattfeldemek beszéde el
mondása után Serédi hercegprímás melegen gratulált. Egyikük
sem láthatott ekkor Sík Sándor lelkébe. Pedig Sík Sándor ekkor
még nem is sejtette, hogy néhány esztendővelkésőbb "rendi nyo
másra" még a rendházból is eltanácsolja szeretett rendfőnöke,

kedves barátja, Zimányi Gyula.
Jobboldali körökben azonban még így is rendkívül elégedetle

nek voltak a püspökök állásfoglalásaival. A Magyar Élet április
21-i számában vezércikket tett közzé Egyházfők a zsídókérdésről

címmel. Ebben a többi között a következők olvashatók:
"...lehetetlen, hogy a keresztény ember ne látta volna azt a

mérhetetlen kettősséget, ami az egyházfők beszédében megnyilat
kozott. Mérkőzött, birkózott bennük a vallás megingathatatlan bi
zalma a bűnös megtérésében, a vallás átalakító hatalmában ma
gyarságukkal, amely éveken keresztül látta, érezte, éspedig a lelki
életbe való bekapcsolódásuk által fokozott mértékben érezte,
hogy milyen mérhetetlen kárt okozott nemcsak a magyarság, ha
nem a kereszténység lelki életében a zsidóság speciális és fertőző

légkört megteremtő színháza, irodalma és egész intellektuális éle
te. Az egyház a lelki életet uralja, és megváltoztathatatlan tétele,
hogy minden bűnös megtérhet, és nem szabad kirekeszteni a bű

nösöket sem az egyházból, mert hátha van a bűnösöknek hittek
között egyetlen igaz ember. De nem lehet ugyanezen az álláspon
ton az állam, mert az állam életében ha száz igaz ember között
egy bűnös akad, aki veszedelmet jelent az állam számára, inkább
fel kell áldozni a száz igazat, semhogy az egy bűnös megdönt
hesse az állam életének alappiléreit."
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