
SALACZ GÁBOR

Salacz Gábor (1902
1978) történész. AThere
sianum tanára volt 1938
ig Bécsben, majd 1942-ig
St. Gallenben. 1942-től

egyetemi magántanár,
1950-es nyugdijazásáig a
pécsi egyetem jogi karán
a Történeti Intézet igaz
gatója volt. A magyar ál
lam és egyház kapcsolatá
val foglalkozó kiadatlan
műve egy fejezetének
szerkesztett vá~ozatát ad
juk közre.

Sztójay válasza Serédi
átiratára

A fóvárosi zsidóság
sorsa

Az egyház az üldö
zöttek védelmében
(II. rész)

Április 27-én megjelenik a vidéki zsidóság összeköltöztetéséról,
más szóval gettósításáról szóló rendelet, mely a zsidó származású
keresztények ezreit is sújtotta, s nyilvánvalóan deportálásukat ké
szítette elő. Sem az intézkedésekben. sem a megnyilatkozásokban
nem tettek különbséget izraeliták és konvertiták között, s így Sztó
jaynak a prímáshoz intézett május 3-i levele semmi komoly enged
ményt sem tartalmazott. Nem reflektált válaszában arra az alapelv
re, hogy senkit jogerős bírói ítélettel rábizonyított egyéni bűntett

nélkül veleszületett és törvényes úton szerzett jogaitól megfosztani
nem lehet.

Sztójay közlése természetesen nem nyugtatta meg a prímást, s
ezért május lD-én írt viszontválaszában mindenekelőtt sajnálattal
állapította meg, hogy nem kapott közvetlen választ átirata leglé
nyegesebb részére. A konkrét kérdésekre áttérve, a zsidó fogalmá
nak szűkítésévelméltatlannak látta a prímás tovább foglalkozni, de
újra és nyomatékosan követelte a zsidó származású keresz
tényeknek a zsidó vallásúaktól való különválasztását. Különösen
akkor, amikor egy lakásba, házba, házcsoportba (gettóba), munka
táborba akarják kényszeríteni őket. Legalább ennyivel tartozunk
keresztény hittestvéreinknek. írta a prímás, s biztosítani kell ré
szükre a vallás szabadságát is, tehát lehetővé kell tenni, hogy val
lási kötelességeik végzésére tartózkodási helyükről elmehessenek,
és lelkipásztoraik bemehessenek hozzájuk, amikor erre szükség
van. Arra is vigyázni kell, hogy erkölcsi életük veszélyeztetve ne
legyen. Főképpen pedig meg kell akadályozni, hogy bizonytalan
végű deportálások következtében életüket halált érdemlő bűntett bírói
rábizonyítása nélkül elveszítsék. A prímás kérte a kormányt, hogy
történelmi felelőssége tudatában magyar és nem magyar tényezőknél

egyaránt tegye meg a szükséges lépéseket az ilyen deportálások meg
akadályozása, illetőleg megszüntetése érdekében.

Amikor Serédi e levelét elküldötte, vidéken a deportálások már
megkezdődtek, a zsidóságnak keresztény hitre térése pedig to
vább tartott, különösen a fővárosban, mert ettől remélte meg
menekülését. A rendőrség viszont május l3-án önkényesen beha
tolt a Szent Kereszt Egyesület helyiségeibe, félbeszakította a val
lásoktatást, és megfenyegette a résztvevőket. A rendőrség e túlka
pása alkalm ul szolgált a nunciatúrának arra, hogy május lS-én
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Rotta különlevele

Sztójay
és a minisztertanács

újból tiltakozzék a zsidókérdés megoldására kiadott rendeletek
igazságtalansága, alkalmazásuknak embertelensége, valamint a
megkeresztelteket illető megkülönböztetés hiánya miatt. A nunci
us felpanaszolta jegyzékében, hogy ez ideig minden erőfeszítése

hatástalan maradt, sőt arról értesült, hogy százezrek esetleg bur
kolt formájú deportációjára készülnek. Hogy pedig a deportálás a
gyakorlatban mit jelent, azt mindenki tudja. Kötelességének tartja
ezért a nunciatúra, szólt a jegyzék, hogy tiltakozzék. és nem ha
mis részvéttől, de az igazság és a keresztény- felebaráti szeretet
valódi érzésétől indíttatva, katolikusok ezreinek meg ezreinek
megszentelt érdekei védelmében még egyszer felhívja a kor
mányt, hogy a zsidók elleni hadjáratban ne lépje át a termé
szetjog és a pozitív isteni törvény által megszabott határokat, és
kerüljön minden olyan cselekedetet, mely ellen a Szentszéknek s
vele együtt a valóban keresztény világ lelkiismeretének tiltakoz
nia kellene. Kérte a nuncius, hogy tegyenek alapvető megkülön
böztetést, amint Szlovákiában tettek, a megkeresztelt és meg nem
keresztelt zsidók között, s a keresztényeket mentesítsék a ren
delkezések hatálya alól. Minden, az állam védelmére szükséges
nek vélt intézkedés során tartsák továbbá tiszteletben az elemi
emberi jogokat, s akadályozzák meg egyházi intézmények és sze
mélyek elleni olyan visszaélések és erőszakoskodások megismét
lődését, mint amilyen a Szent Kereszt Egyesület ellen történt. Re
mélte a nunciatúra, hogy a kormány jóindulattal fogadja és telje
síti a Szentatya bánatát visszhangzó felhívását, s nem tagadja
meg a magyar nemzet keresztény és lovagias szellemét.

E hivatalos jegyzékével egyidejűleg Sztójaynak írt különlevél
ben hangsúlyozta Rotta, hogy embereket egyedül faji eredetük
miatt üldözni a természetjog megsértését jelenti. De antiszemita
rendszabályokat hozni, nem véve egyáltalában figyelembe a
tényt, hogy a zsidók közül sokan keresztényekké lettek, az egy
házra súlyos sérelmet jelent, és ellentétben áll a keresztény állam
jellegével, minőnek Magyarország még ma is büszkén vallja ma
gát. "Kötelességemet teljesítve - írta tovább Rotta - tájékoz
tattam a Szentszéket arról, ami Magyarországon történik, és fel
kell majd világosítanom a deportációs intézkedésekről is, azokról,
melyek készülőben vannak, és azokról, melyeknek, sajnos, már
megkezdték a végrehajtását."

Sztójayban meg lett volna a hajlandóság bizonyos engedmények
re. A május 17-i minisztertanácson megfontolásra ajánlotta, hogy a
megkeresztelkedett zsidókat vegyék ki a Zsidó Tanács fennhatósága
alól, s érdekeik védelmét egy külön szervre bízzák, az elkülönítési
eljárás során ne az izraelitákkal együtt, hanem külön házcsoportok
ba vagy kerületekbe helyezzék el, s ne küldjék ki őket külföldi mun
kára, vagyis más szóval, ne deportálják őket. Ajánlotta azt is, hogy
alakítson a kormány egy olyan szervet, amely egyes zsidókat állam
érdekből kivételezhet a zsidótörvények alól, amint ez Németország-
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A külügyminisztérium
a nunclatúrának

A nunciatúra
Informáclól

ban is történik. A minisztertanács azonban Sztójay javaslata ellené
re sem vette ki a keresztényeket a Zsidó Tanács fennhatósága alól, ha
nem - amint a prímásnak már kilátásba helyezte a miniszterelnök 
csak arra kérte fel a belügyminisztert, hogy a Tanács helyett alakított
Zsidók Szövetségében külön osztály foglalkozzék érdekeik védelmé
vel, a Szövetség döntése elleni fellebbezési joggal. Abba beleegyez
tek, hogy ott, ahol a zsidók elkülönítése még nem fejeződött be, és
a megkeresztelkedettek kifejezetten kérik, a kijelölt házak külön ré
szébe kell elhelyezni őket. Oeportációjukkal kapcsolatban ezt olvas
hatjuk a minisztertanács jegyzőkönyvében: "Mivel külföldi munkára
keresztények is küldetnek ki, ez alól a kikeresztelkedett zsidók nem
mentesíthetők, azonban ennek nincsen deportálás jellege, és gondos
kodás történik arról, hogy ez humánusan, családjukkal együtt tör
ténjék." Megállapodott a minisztertanács még arról, hogy egyes sze
mélyek kivételezésére módot fog adni az e célból már előkészület

ben lévő intézmény útján.
A külügyminisztérium által a nunciatúrának tíz nappal utóbb

átadott szóbeli jegyzék elöljáróban hangsúlyozta, hogy a kormány
szilárdan el van határozva a katolikus egyház történeti jogainak
és kiváltságainak védelmére, a politikai és katonai helyzet, vala
mint az állam legfőbb érdekeinek védelme nem engedi meg
azonban, hogy alapvető megkülönböztetést tegyenek a megke
resztelt és meg nem keresztelt zsidók között. Mivel külön fajt
képviselnek, a vallás egyedül annál kevésbé szolgálhat e kérdés
megoldásának alapjaként, miután a zsidók tömeges áttérését az
utolsó évek folyamán nehéz volna csupán a vallási meggyőződés

megváltoztatásával megmagyarázni. Inkább politikai és gazdasági
indítóokok tételezhetők fel. Méltányosságból kész a kormány
mégis széles körű kivételeket biztosítani azoknak, akik az egyház
zal kapcsolatban vannak, vagy keresztény házasságban élnek. Tu
datta ezután a jegyzék a minisztertanács határozatait, de a gettó
sítással kapcsolatban elhallgatta, hogy ez vidéken már nagyrészt
befejeződött, s az engedmény így részben már tárgytalanná vált.
Majd hivatkozott a jegyzék általánosságban arra, hogy a sárga
csillag viselése alól felmentették a papokat és a szerzetesrendek
tagjait. De elhallgatta itt is, hogy a mentesítés csak a már felszen
telt papokra és a szerzetesrendeknek már fogadalmat tett, illető

leg olyan tagjaira vonatkozott, akiknek kizárólagos élethivatása
elhagyottak, szegények, árvák és betegek gondozása. A depor
tációkkal kapcsolatban azt írta a jegyzék, hogy harmincezer ke
resztény magyar dolgozik a német birodalomban, és tekintve. a
német kormány megnövekedett igényét, bizonyos számú zsidót
küldtek Németországba és az általa elfoglalt országokba.

A nunciatúra a jegyzékre június 5-én átadott válaszában hivatko
zott jó forrásból eredő értesüléseire, mely szerint 150, legfeljebb 200
ezer nélkülözhetetlen személy kivételezésével, az összes magyar zsi
dóknak valláskülönbség nélküli deportálását véglegesen elhatároz-
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Új tiltakozás

A prímási körlevél

ták, ami már folyamatban is van, mégpedig oly embertelen mó
don, hogy többen a deportálás helyére való érkezés előtt meghal
tak. Panaszkodott, hogy embertelen a bánásmód a koncentrációs
táborokban is, ahol már a papokat is megakadályozták abban,
hogy a vallás vigaszaiban részesítsék az egyház e szerencsétlen
gyermekeit. A külügyminisztérium jegyzékének azzal az állításával
szemben, hogy nincs szó deportálásról, hanem csak munkaszolgá
latról, kérdezte a nunciatúra, hogy milyen munkát végezhetnek az
elhurcolt 70, sőt 80 éves aggastyánok, idős asszonyok, gyermekek és
betegek. Arra a feleletre, hogy a zsidóknak megadták a lehetőséget,

hogy családjukat magukkal vigyék, azt mondotta a jegyzék, hogy
elutazásuknak akkor szabadon kellene történnie. És kérdezte, mit
mondjanak azokról az esetekről, amikor az öregeket, betegeket
egyedül deportálják, vagy amikor nincsenek szülők, akiket a depor
táltaknak követniök kellene. És amikor az ember arra gondol, hogy
azok a magyar munkások, akik munkavállalás céljából Németor
szágba utaznak, nem vihetik magukkal családjaikat, valóban megle
pő, hogy csupán a zsidók nyerték el ezt a nagy kedvezményt.

Kötelességének tekinti ezért a nunciatúra, hogy újból tiltakozzék,
és kérje, teljesítsék előző jegyzékében felsorolt követeléseit. Részesít
sék az Összes zsidót emberi bánásmódban, s mindig respektálják az
emberi személyiség alapvető jogait még azokban az intézkedések
ben is, amelyek szükségessé válnak az állam jogos érdekeinek meg
védésére. S addig is, amíg a kért értelemben módosítják a rendelete
ket, akadályozzák meg sürgősen a visszaéléseket, és tegyék lehetővé

a szerencsétlen keresztények megfelelő lelki ellátását.
Mivel a zsidók ügyeit a belügyminisztériumban intézték, Vero

lino, a nunciatúra uditoréja, a jegyzék átadása után felkereste a
belügyminisztert, majd eljuttatta hozzá a jegyzékek másolatait is
a nunciusnak hozzá intézett levelével együtt. Pár nappal utóbb
Rotta és Verolino Veesenmayer német követet is felkeresték, s kér
ték, hogy interveniáljon a deportálások megszüntetése és a ma
gyarországi zsidók helyzetének enyhítése érdekében. A nunciatú
ra fáradozásai eredménytelenek maradtak, a vidéki zsidóság de
portálása változatlanul tovább folyt, s június 9-ére be is fejező

dött. A külügyminisztérium ezalatt hallgatott, s csak utána vála
szolt a nuncius jegyzékére.

Nemcsak a nuncius, de a prímás is hiába várta a választ még
május ID-én Sztójaynak írt hivatalos levelére.

A prímás a püspöki karhoz május 17-én intézett körlevelében
részletesen beszámolt a kormánnyal folytatott addigi tárgyalásai-.
ról, s kérte a püspököket és rajtuk keresztül a papságot, tudassák
azokkal, akiket a sérelmes rendeletek érintenek, hogy az "adott
helyzetből", tehát a német megszállással magyarázható kevés ered
ményt talán egyedül nekik köszönhetik. "Ha sok és küzdelmes tár
gyalásunkról - fejezte be a prímás körlevelét - a nagy nyilvános
ság előtt nem beszéltünk, és ha a sérelmes rendeletekkel nyilváno-

347



san szembe nem helyezkedhettünk, ez az ügy érdekében, vala
mint azért is történt, hogy a kormány helyzetét ne nehezítsük, és
hogy hivatalos tárgyalásainkkal párhuzamosan senkinek ürügyet
ne szolgáltassunk a rendeletektől nem érintett katolikus testvére
ink, egyházunk és katolikus intézményeink jogának támadására
és megnyirbálására vagy az eddigi eredmények visszavonására.
Mi tehát sem el nem hagytuk, sem el nem árultuk az igazságot
vagy katolikus hittestvéreinket, de az adott viszonyok között töb
bet nem tehettünk."

Apor Vilmos indítványa Apor püspök a május 17-i körirat befejező sorait úgy magya-
rázta, hogy a prímás véglegesen lemondott egy, az emberi jogok,
az emberiesség és a keresztség hatályának védelmére kiadandó
közös pásztorlevélről. Május 27-én felelősségükre hivatkozva le
vélben biztatta ezért, hogy lépjenek a nagy nyilvánosság elé. Tu
datában volt, hogy jogfosztásoknak, üldözéseknek tehetik ki emi
att magukat, de az volt a meggyőződése, hogy vállalniok kell ezt
a kockázatot, s végső eredményben megerősödve és megszilár
dulva kerül ki az egyház a harcból. A prímás látszólagos passzi
vitása miatti elégedetlen hangok eljutottak a nunciatúrára, s Rotta
június 8-án szóvá tette a prímásnak, hogy miért nem lép fel a
püspöki kar erélyesebben a kormánnyal szemben. A prímás vála
sza az volt, hogy mind a maga, mind a püspöki kar nevében
mindent elkövetett a zsidók védelmére. S erről egyre többen érte
sülnek, mert a püspöki karhoz intézett május 17-i köriratát az egész
országban terjesztik. Sajtónyilatkozat céltalan lenne, mert a kormány
cenzúrázná, s aszószékekről felolvasandó pásztorlevéllel nem érné
nek el semmit, sőt csak kárt okoznának az egyháznak és a hívők

nek. Védekezésül megemlítette, hogy a nunciatúra magatartásával
sincsenek sokan megelégedve, mert senki sem tudja, hogy tett-e va
lamit, s megtévesztőnek tartják azt is, hogy a Szentszék fenntartja a
diplomáciai kapcsolatot az atrocitásokat végrehajtó német kor
mánnyal. A nuncius ezzel szemben arra hivatkozott, hogy tiltakozá
sa az angol rádió közlése útján ismeretessé vált.

Apor Vilmos tiltakozása Serédi június közepén elhatározta, hogy az egész püspöki kar
nevében főpásztóri körlevélben nyilvánosan szólítja föl a kor
mányt a történtek orvoslására. A vidéki zsidóság deportálása
minden tiltakozása ellenére tovább folyt, s ez a sors fenyegette a
már megkezdődött összeköltöztetések folytán a főváros zsidósá
gát is. Apor püspök is egyre sürgette a prímást a közös nyilvános
fellépésre. Apor a prímástól függetlenül egyénileg is mindent
megtett a szerencsétlenek védelmére. Mint Győr püspöke május
18-án levélben tiltakozott [aross belügyminiszternél a győri gettó
sítás kegyetlenségei ellen, s Isten és a világtörténelem előtt őt ma
gát tette felelőssé a nyomában járó betegségekért, halálozásokért.
megvetésért és elítélésért. [aross nem válaszolt neki, de megüzen
te: "ha el nem hallgat és intézkedéseit bírálni vagy hátraltatni
meri, intemáltatni fogja". Amikor a püspök hiába igyekezett a
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zsidó táborból már elszállításra váró híveit lelki ellátásban része
síteni, június 13-án expressztáviratban kérte a miniszterelnök
azonnali intézkedését, mert "erre még a halálraítéltek is igényt
tarthatnak", majd személyesen felkereste a Gestapo győri főnökét,

de eredménytelenül. Aznap este Huszovszky államtitkár telefo
non értesítette, hogy közbenjárására a belügyminiszter megen
gedte a táborban való lelki gondozást. Meg is állapodott ezután a
rendőri és csendőri hatóságokkal, hogy másnap reggel, mivel ne
ki személyesen nem engedték meg, egy általa kijelölt lelkész fel
keresi a tábort. A német tábori parancsnokság ennek ellenére sem
engedte be a lelkészt, mire újból táviratban kérte a miniszterel
nökség intervencióját. Ennek eredményeként egy újabb távirat
szerint a belügyi államtitkár a gettóban igen, de a gyűjtőtáborban

nem engedélyezte a lelkészi funkciót. A tábor másnapra kiürült.
Apor mindezekről értesítette a prímást azzal, hogy jó lenne meg
kérdezni a miniszterelnököt, hogyan egyezik az ígéret a tények
kel, s újból kérte, forduljon a végső eszközökhöz, még .rníelótt
Budapesten is elkezdenék a szokott recept szerint a zsidók gettó
ba zárását, melynek deportálás és fizikai vagy erkölcsi tömeghalál
a vége ... Micsoda érzülettel gondolhat - írta - sok ezer katoli
kus hívünk reánk, akik nem tudják, nem is tudhatják, hogy vé
delmükre tettünk volna valamit, mert nem mertünk elítélő sza
vunkkal a nyilvánosság elé lépni? Mit gondolnak rólunk, hogy
végső napjaikban a gyűjtőtáborban nem kerestük fel őket vigasz
taló szavunkkal és kegyelemeszközeinkkel, hiszen nem hallotta a
nyilvánosság tiltakozó szavunkat azért, hogy még ezt az egyházi
ténykedést is lehetetlenné tették Szűz Mária országában?"

Ravasz László levele Cavallier József, a protestánsok Jó Pásztor Bizottságával együtt-
működő Szent Kereszt Egyesület vezetője június 15-én elvitte Esz
tergomba a hercegprímáshoz Ravasz református püspök levelét a
protestáns egyházi vezetőknek a kormányhoz intézendő végső til
takozásával. Ravasz kérte közös fellépésükhöz a prímás csatlako
zását, vagy akár egy új szöveg megállapítását. De a prímás ta
pasztalatai után nem várt már semmi eredményt egy újabb me
morandumtól; elhárította utóbb Raffay evangélikus püspöknek a
miniszterelnöknél, esetleg a. kormányzónál való együttes fellépé
sükre vonatkozó javaslatát is azzal az indokolással, hogy külön
külön már ismételten felléptek, s nem tehetik ki magukat még
közös lépésük eredménytelenségének is. Apor püspök lelkiisme
rete kényszeréből írt újabb sürgetést.

Hamvas mentóakci6ja Miközben a főpásztori közös körlevél a kalocsai és egri érse-
kek, valamint a székesfehérvári, győri és csanádi püspökök köz
reműködésével készült, egyre újabb atrocitásokról értesült a prí
más, amelyek ellen az egyes püspökök külön-külön is tiltakoztak.
Hamvas csanádi püspök, aki már június 16-án táviratban til
takozott Sztójaynál és [arossnál, s levélben a szegedi főispánnal a
készülő szegedi deportáció ellen, különösen hangsúlyozva a meg-
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keresztelkedett zsidókkal szemben történő eljárás igazság
talanságát, június 23-án a prímás, valamint a kalocsai és egri ér
sek fellépését kérte az atrocitások ellen a kormányzónál. Serédi
válasza az volt, hogy közbenjárása megtörtént, de egyelőre hiába
való volt. Hamvas e kéreimétől függetlenül, a szegedi atrocitások
és a női szemérmet sértő motozások miatt maga is eljuttatta a
kormányzóhoz panaszát. Hamvasnak végül is sikerült a megke
resztelkedett zsidók egy részét a deportálástól megmenteni. Sú
lyos küzdelmeket vívtak a hatóságokkal a többi püspökök is; de
kisebb enyhítéseknél többet egyikőjük sem tudott elérni. Június
24-én befejeződött már a főváros zsidóságának összeköltöztetése, s
innét is megdöbbentő panasz érkezett, segítséget kérve, egy harminc
éve katolikus diplomás embertől: "Zsidókkal kellett összeköltöz
nünk, akik gyűlölettel viseltetnek irányunkban. Gyermekeink nap
hosszat hallják Megváltónk és a Szűzanya káromlását. A legborzal
masabb azonban a kikeresztelkedettek cinizmusa, akik már csak
konjunktúrából keresztelkedtek ki, de lélekben nem tudtak keresz
tényekké lenni." A vallásszabadság megcsúfolására megakadályoz
ták több helyen s a fővárosban is a zsidóknak minősített katolikusok
vasárnapi misehallgatását, mert csak akkor engedték ki őket tartóz
kodási helyükről, amikor már nem lehetett szentmisét hallgatni.
Ezeket a rendelkezéseket azonban sikerült enyhíttetni.

XII. Piusz pápa távirata Június 25-én XII. Piusz pápa a következő személyes, közvetlen
távirati üzenetet intézte a kormányzóhoz: "Vessen latba mindent,
hogy e nemes és lovagias nemzet kebelén belül ne hosszabbíttas
sanak és súlyosbíttassanak a szenvedések, melyeket nagyszámú
szerencsétlen, nemzetisége vagy faji származása miatt, már oly
régóta keservesen visel. A Mi atyai szívünk nem maradhat érzé
ketlen ezekkel a sürgető kérésekkel szemben a mi szeretetszol
gálatunknak megfelelően, mely minden embert átölel. Ezért sze
mélyesen Főméltóságodhoz fordulunk, nemes érzelmeire apellál
va, abban a teljes bizalomban, hogy Főméltóságod mindent meg
fog tenni, ami hatalmában áll, hogy annyi szerencsétlen ember
újabb gyásztól és fájdalomtól megkíméltessék." Horthy válasza az
volt, hogy mindent megtesz, ami hatalmában áll, hogy a keresz
tény emberi elvek követelményeit érvényre juttassa, s a június
26-i koronatanácson követelte is a további deportálások leállítását,
de egyelőre csak a budapesti zsidók deportálásának elhalasztását
tudta elérni.

Kérte a pápa a püspöki kart is, szálljon síkra nyilvánosan is a
keresztény elvek, valamint a faji rendeletekkel igazságtalanul súj
tott honfitársaik, különösen pedig a keresztények védelmében,
hogy magatartásuk saját maguk és a magyar katolicizmus kárára
kedvezőtlen megítélésben ne részesüljön. Serédi az uditoréval
megüzente a nunciusnak, hogy ők nem engedékenyek, fIde fejjel
nem mehetnek a falnak", s nagyobb baj elkerülése érdekében be
csületes tárgyalások útján iparkodtak célt érni, nehogy el-
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hamarkodott lépésnek mondhassák körlevelük kiadását. Mint
hogy ez csak kis részben sikerült, híveik nyilvánossága elé for
dulnak a már elkészült körlevéllel.

A fópásztorl körlevél A június 29-éről keltezett főpásztori körlevél a bevezetőben ál-
talánosságban szólt az egyháznak közel kétezeréves szociális s az
emberi alapvető jogokat védő munkájáról, felemelte tiltakozó sza
vát a hadviselésnek, a bombázásoknak a keresztényerkölcstantól
elítélt módja ellen, majd így folytatta: "Kimondhatatlan szomorú
sággal látjuk, hogy a keresztény Magyarországon is egymás után
olyan intézkedések tétettek, amelyek Isten törvényeivel ellenkez
nek. Előttetek, kedves híveink, 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 ugyan
azt a szent hitet vallják, pusztán származásuk miatt csorbítják
vagy el is veszik velük született jogait. És mindezt anélkül, hogy
egyéni bűnösségüket megállapítanák, és ennek alapján bírói ítéle
tet hoznának... Mi nem vonjuk kétségbe, hogy a magyar gazdasá
gi, társadalmi és erkölcsi életre a zsidóság egy része bűnösen

bomlasztó befolyást gyakorolt. Az is tény, hogy a többiek e tekin
tetben hitsorsosaik ellen nem léptek fel. Nem vonjuk kétségbe,
hogy a zsidókérdést törvényes és igazságos módon rendezni kell.
Tehát azt, hogy az ország gazdasági rendszerében a szükséges in
tézkedések megtörténjenek, és a jogosan kifogásolható tünetek
orvoslást nyerjenek, nemcsak nem kifogásoljuk, hanem kívánatos
nak tartjuk. Azonban, mivel erkölcsi és főpásztori kötelességünket
mulasztanánk el, ha gondosan nem őrködnénk. hogy az igazsá
gosság csorbát ne szenvedjen, magyar polgártársainkon és katoli
kus híveinken pedig puszta származásuk miatt sérelem ne essék:
azért hónapok óta szóbeli és írásbeli tárgyalások útján iparkod
tunk általában az igazságosságot, különösen pedig a közelmúlt
ban kiadott sérelmes rendelkezésektől polgártársainkat és hívein
ket védelmünkbe venni; maguknak a rendeleteknek pedig módo
sítását, illetve hatálytalanítását. Azonban, bár itt-ott némi enyhí
tést sikerült is elérnünk. mégis mély fájdalommal és súlyos
aggodalommal tölt el bennünket, hogy tárgyalásaink során éppen
azt nem sikerült elémünk, amit legjobban szerettünk volna, hogy
végleg megszűnjenek az igazságtalan jogcsorbítások és jogfosztások,
kivált az elhurcoltakkal. Minthogy azonban mi a kormányzat tag
jainak kereszténységében és magyarságában és emberiességében bízva
az eddigi eredménytelenség ellenére sem adtunk fel minden re
ményt: Előttetek eddig nem csak tiltakoztunk, hanem a lehető lépé
sek megtétele mellett magunkat türtőztetve várakoztunk. Most
azonban, mikor nagy megdöbbenéssel látjuk, hogy eddigi tárgyalá
saink minden erőfeszítésünk ellenére éppen a legfontosabb dolgok
ban szinte eredménytelennek bizonyultak, azért minden felelősséget

ünnepélyesen elhárítunk magunkról. És mikor az isteni törvények
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védelmében Tielőttetek, kedves Híveink, közösen felemeljük tilta
kozó szavunkat: ebben is kérjük az illetékes hatóságokat, hogy Is
ten és a tömegek előtti felelősségük tudatában a sérelmes rende
leteket a legsürgősebben orvosolják. Ezek a rendeletek ugyanis a
nemzetért folyó küzdelem idején nemcsak jogbizonytalanságot
okoznak, hanem megbontják a nemzet egységét is és ellenünk
fordítják a keresztény világ közvéleményét, főképpen pedig elle
nünk fordítják Istent!... Vigyázzatok, hogy a kifogásolt cselekede
tek teljesítésével vagy előmozdításával magatokra ne vonjátok a
felelősséget Isten és emberek előtt. Ne feledjétek, hogy igazságta
lansággal a haza igazi javát szolgálni nem lehet. Imádkozzatok és
dolgozzatok kivétel nélkül az összes magyar polgártársért, különös
képpen pedig katolikus testvéreinkért, katolikus egyházunkért és sze
retett magyar hazánkért."

A pásztorlevelek nem estek állami cenzúra alá, s így sok
kellemetlenség ellenére sikerült ezt is a szükséges példányszám
ban Esztergomban kinyomtatni. A hercegprímási iroda postára is
adta az egészet azzal az utasítással, hogy a megérkezését követő

vasárnap kell a templomi szószékről felolvasni. Az igazságügy
miniszter s általa a kormány az ügyészségnek beszolgáltatott kö
teles példányokból tudomást szerzett azonban a körlevél tartal
máról, és az esztergomi postahivatalnak megtiltotta továbbítását.
Az Esztergom főegyházmegyei papságnak címzett 700 példány
így a postán maradt, a többi egyházmegyének szóló példányok
azonban a postacsomagokban elmentek.

A miniszterelnök, értesülve a pásztorlevélről, miniszterközi ér
tekezletet hívott egybe, s ennek felhatalmazásával Antal igazság
ügyminiszter július 6-án felkereste a hercegprímást. Serédi minde
nekelőtt tiltakozott előtte a pásztorlevél postai megakasztása mi
att, mert ezzel megsértették az egyháznak azt a veleszületett jo
gát, hogy püspökei egymás között, továbbá papjaikkal és híveik
kel szóval, írásban és nyomtatványok útján szabadon érintkezhes
senek. Majd kifejtette, hogy a miniszterelnök érthetetlen késlelke
dése és elfogadhatatlan magánlevele után a püspöki kar kényte
len volt híveit a szóban forgó súlyos kérdésekről körlevél útján
tájékoztatni, valamint a kifogásolt rendelkezések és cselekedetek,
kivált a tömeges deportálások ellen nyilvánosan is szót emelni. A
miniszter viszont a pásztorlevél súlyos bel- és külpolitikai követ
kezményeire mutatott rá. A prímás erre csak annyit válaszolt,
hogy nem ők okozták azt a helyzetet, amelyben a nyilvánosság
előtt tovább már nem hallgathatnak. Egyébként is, ha ezek a mél
tán kifogásolt cselekedetek megtörténhettek, akkor nekik szabad
megállapítaniok, hogy valóban meg is történtek. A miniszter a
körlevél felolvastatásának elejtését kérte. Serédi azt válaszolta,
hogy ez csak akkor volna lehetséges, ha a miniszterelnök hivata
los levélben megnyugtatná őket, hogy orvosolja a fölpanaszolt
jogfosztásokat, a zsidó rendeletek alól mentesíti a keresztényeket,
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és kivált az utóbbiakra nézve megszünteti a deportálásokat; hogy
a már deportáltak visszahozására minden tőle telhetőt megtesz;
továbbá, hogy a püspöki karnak a kormánnyal való tárgyalásairól
és azok eredményéről híveiket tájékoztathaiják. Ellenkező esetben
felolvastatják a körlevelet. Végül is, mivel a miniszter a németek
kel való tárgyalásra utalva a miniszterelnök nevében megnyugta
tó ígéretet tett, a hívek tájékoztatására vonatkozólag pedig Sztó
jay személyes tárgyalását helyezte kilátásba, a prímás július 7-én
sürgönyzött püspöktársainak és érseksége papjainak, hogy a
pásztorlevelet további intézkedésig ne olvassák fel.

A nuncius július 6-án kereste fel újból Sztójayt. A zsidókkal va
ló bánásmódot erős szavakkal förtelmesnek (abominable) és Ma
gyarországra nézve szégyenteljesnek (déshonneur) bélyegezte.
Különösen kifogásolta a csendőrség eljárását. A miniszterelnök
tiltakozott a nuncius megállapításai ellen, de Rotta az öregek,
gyermekek és betegek elszállítására hivatkozva annak ellenére
megmaradt álláspontja mellett, hogy Sztójay a deportálásokkal
kapcsolatban újból azzal mentegetőzött, hogy a zsidóságnak nem
megsemmisítéséről, hanem csak munkára adásáról van szó. A
szövetséges németeknek munkaerőre van szükségük - mondotta
-, s mivel a magyarság egyrészt a fegyveres küzdelmekben vesz
részt és hal meg tömegesen, másrészt az országban van rá szük
ség a termelés, a rendfenntartás érdekében, egészen természetes,
hogy inkább a zsidókat bocsátják munkaerőként rendelkezésre.
Elismerte Sztójay, hogy a csendőrség egyes helyeken embertelenül
járt el, de ez a kormány intenciói ellenére történt, s a vétkeseket
felelősségre vonták. Kérte viszont a nunciust, beszélje le a prí-.
mást a szerinte súlyos következményekkel járó pásztorlevél felol
vastatásáról. Rotta erre természetesen nem volt hajlandó, sőt kije
lentette, hogy az egyháznak joga és kötelessége felemelni a szavát
minden ellen, ami a keresztény erkölcsbe ütközik. A körlevél 
mondotta - különben sem a kormány ellen, hanem a zsidókér
dés megoldásának módja ellen emel szót.

(Folytatjuk.)
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