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EGYESÜLET DOKUMENTUMAIBÓL

A katolikus egyház mindig védelmébe vette a zsi-
dókat, ha igazságtalanság történt és üldözték őket.
Hasonlónak lehettünk tanúi hetvenöt évvel ezelőtt
is. Ezt mutatjuk be a Prímási Levéltár Esztergom
(PLE) és a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) anya-
gaiból készített és eddig publikálatlan dokumen-
 tumválogatásunkkal.

A válogatás három nagyobb részből áll: az első
a zsidó származású konvertitákat tömörítő Magyar
Szent Kereszt Egyesület megalakulásának bonyolult
folyamatát követi nyomon. Az egyesület már
1939. február 28-tól működött, de csak 1939. már-
cius 5-én tartotta alakuló ülését. Egyházi jóváha-
gyást és belügyminisztériumi engedélyt először
„Szent Pál Egyesület” néven kért. A nevét menet köz-
ben módosította. Erre hivatalosan 1939. július 4-én
került sor. A kijavított alapszabályt Serédi Jusztinián
bíboros 1939. augusztus 18-án 5568/1939. számon
jóváhagyta. (A belügyminisztériumi engedély ki-
adása új néven és iktatószámon 1940. január 5-én
történt.)

A második összeállítás az 1939. október 3-án
tartott püspökkari értekezleten elrendelt püs-
pökkari bizottság — akkori népszerű nevén:
„Érseki bizottság” — létrehozásának előzmé-
nyeibe enged betekintést Kornfeld Móric levelei se-
gítségével. A bizottság 1939 karácsonyától vált is-
mertté és a háború végéig működött; tagjai nem
estek a zsidótörvények hatálya alá.

A harmadik egy szakértői anyag, amely a zsi-
dótörvények hatálya alá tartozó konvertiták gaz-
dasági és társadalmi helyzetéről, továbbá a ja-
vasolt intézkedésekről számol be. A tanulmányt
az egyesület kiküldött Felmérő Bizottsága ké-
szítette — valószínűleg — 1941-ben.

A közölt dokumentumok mélységében árnyal-
ják a küzdő egyházról létező eddigi képet, de nem
fejeznek ki mindent. Fontos személyek hiányza-
nak, akik elindítói voltak ennek a küzdelemnek:
például Hamvas Endre kanonok, irodaigazgató
neve — az ő háttérmunkája nélkülözhetetlen
volt az egyesület egyházi elfogadtatása szem-
pontjából. De nem jelenik meg a Felmérő Bizott-
ság tagjainak a neve sem, akiknek előkészítő
munkája nyomán indították el és teljesítették ki
a püspökkari bizottság és az egyesület pénzügyi
segélyakcióit…

A „szolgálati utat” lerövidítő konvertita pap
(Kardos Dezső NDS), az illetékes egyházi ható-
ságok, valamint egy másik konvertita személy
(Kornfeld Móric) sajátos közreműködéséből ke-

letkezett alakzat a zsidóüldözések idején a magyar
katolikus egyház pozitív jelképévé vált.

BALOGH GÁBOR

P. Kardos NDS levele Serédi bíboroshoz1

Főmagasságú és Főtisztelendő 
Bíboros Hercegprímás Úr,
Eminenciás Uram!

Azzal az alázatos kéréssel fordulok Eminenci-
ádhoz, hogy a „Szent Pál Szövetség Egyesület”2

néven megalakult egyesület működését enge-
délyezni kegyeskedjék.

Kérelmemet azzal vagyok bátor indokolni,
hogy szükség van olyan egyesületre, ahol a zsidó
származású keresztény katholikusok más katho -
likusokkal együtt otthon érezhessék magukat, a hit-
ben elmélyülést nyerjenek, az igazán keresztény
életre egymást kölcsönösen serkentsék és bátorít-
sák. Ezenkívül az egyesület tagjai azt is célul tűz-
ték ki, hogy a kenyerüket vesztett konvertitákat er-
kölcsi és anyagi támogatásban részesítsék.

Kérelmemet megismételve, vagyok Eminen-
ciádnak, kezét csókolva, alázatos szolgája

Budapest, 1939. március 17.

[Kardos Dezső sk. aláírásával]
áldozár

VI. Vilmos császár út 21.

Az alapítással kapcsolatos belső levelezés

1. levél: a problémás területek3

Mélt[óságos] és ft. [=Főtisztelendő]
dr. Mészáros János helytartó úrnak — Budapest

Kardos Dezső külföldi szerzetes áldozópap (Bp.
VI., Vilmos császár út 21.), akinek egy esztendei
itt tartózkodásra van egyházi engedélye, beter-
jesztette a létesíteni kívánt Szent Pál Egyesületnek
alakuló közgyűlési jegyzőkönyvvel felszerelt
alapszabályait kérvén az egyesület működésének
engedélyezését. Az utóbbiakat visszaváróan ./.
a[latt] azzal a kérelemmel küldöm Méltóságodnak,
hogy az ügyre nézve nyilatkozni méltóztassék.

A magam részéről már elöljáróban a követke -
zőkre bátorkodom utalni.

Az alapszabályokban nincsen ugyan kifejezésre
juttatva, de a kísérőlevélben jelzi Kardos, hogy a
zsidó származású katolikusok érdekében történik
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az új alakulás. Kérdés, helyes-e ezeket az egyházi
életben így elkülöníteni és nem tanácsosak-e nekik
a meglevő katolikus egyesületekben elhelyez-
 kedni. Azt a célt, hogy a hitben elmélyülést nyer-
jenek és a keresztény életre egymást serkentsék,
meglevő hitbuzgalmi egyesületeinkben is jól el-
érhetnék. A másik speciális főcél, hogy t[udni]i[llik]
a kenyerüket vesztett konvertitákat anyagi tá-
mogatásban részesítsék, a kivitelt illetően körül-
tekintő megfontolást igényel. […]

Az elnöknek és a főtitkárnak magas összegű
utalványozási joga feltűnik már magában is, de
azon vonatkozásban is, mintha itt nagy anyagi
erővel is tevékenykedő alakulat készülne. A ter-
vezett segélyezés mikéntje sincsen közelebbről
meghatározva.

Az egész szabályzatban semmiféle garancia
nincsen biztosítva az egyházi hatóságnak. Ájta-
tos alakulatban nagyobb anyagi érdekek [jelen-
hetnek meg], amelyeknek kellő ellenőrzése nél-
kül könnyen nem kívánatos helyzet állhat elő.

Maga a szabályzat is csak a most megküldött
egyetlen példányban érkezett ide. Ha az alakulat
jóváhagyására kerülne sor, akkor három példány-
ban kifogástalanul kiállított alapszabályokra és ala-
kuló közgyűlési jegyzőkönyvre lenne szükség.

Többiben…

Eszt[ergom] 1939. ápr[ilis] 15.
helytartó

2. levél: válasz az előző levélre4

BUDAPESTI ÉRSEKI
ÁLTALÁNOS HELYTARTÓI HIVATAL
BUDAPEST, I., LANT-UTCA 2.
Telefon: 160–110
3079/1939. szám.

Méltóságos és Főtisztelendő Prelátus, Kanonok,
Érseki Ált[alános] Helytartó Úr!

Méltóztatott f[olyó] évi április 15-én 2381. sz[ám]
a[latt] Kardos Dezső külföldi szerzetes áldozópap
által beterjesztett „Szent Pál Egyesület” alapsza-
bályaira vonatkozóan engem nyilatkozatra felszó-
lítani. Ugyanezen iratban méltóztatott a szóban for -
gó alapszabályokra nézve többrendbeli megjegyzést
tenni. Ez utóbbiak mérlegelése alapján hívattam Kar-
dos Dezső szerzetes áldozópapot és figyelmébe aján-
lottam azokat a szempontokat, amelyeket Méltó-
ságod n[agy]b[ecsű] átirata megfontolandóknak
jelzett. Erre Kardos az alapszabályokat átdolgoztatta
a készülő egyesület választmánya által, de ahelyett,
hogy hozzám hozta volna, egyenesen Méltóságod
elé terjesztette azokat.

Kapcsolatban Méltóságodnak f[olyó] évi má-
jus 23-án 3128. sz[ám] a[latt] kelt n[agy]b[ecsű] áti-

ratával, ezekre az alapszabályokra vonatkozó vé-
leményemet a következőkben van szerencsém kö-
zölni.

Ami azt az első kérdést illeti, vajjon helyes-e
a zsidó származású katolikusokkal ahelyett,
hogy őket a már létező hitbuzgalmi alakulatok-
ba utalnók a többi katolikus hívők közé, külön
egyesületbe tömöríteni és velük ott külön fog-
lalkozni, annak a véleményemnek adok kifejezést,
hogy az adott helyzetben tényleg szükségesnek
mutatkozik az ilyen eljárás. Szükségesnek kell ezt
minősítenem épen (sic!) annál az ellenszenvnél
fogva, amely ma a zsidókkal és a zsidókból lett
keresztényekkel szemben is a népnek széles ré-
tegeiben mutatkozik. El tudom képzelni, hogy ha
meg is van az új keresztényekben a hitben való
elmélyedésnek őszinte törekvése, nem csekély
akadály számukra az az ellenszenv, amely őket
sokaknak részéről kíséri. Ez sajnálatos s ez ellen
küzdeni kell, de félek, hogy ezen egyenlőre vál-
toztatni nem igen lehet. Már pedig az újonnan ke-
reszteltek fokozott lelkigondozást igényelnek. Ezt
a mondott okoknál fogva a híveknek gyüleke-
zetében az új keresztényeknek megadni alig le-
het. Ezért szükségesnek gondolom, hogy addig
is, míg a közhangulat, amely ma határozottan a
zsidóság ellen van s amely a megkeresztelt zsi-
dókkal sem tesz kivételt, meg nem változik, kü-
lön foglalkozzunk a megtértekkel s igyekez-
zünk őket lelkileg nevelni és erősíteni.

Az új alapszabályok egyébként figyelembeveszik
Méltóságodnak 2381/1939. sz[ám] a[latt] kelt áti-
ratában tett észrevételeit.

Nevezetesen az elnevezés megváltozott; —
„Szent Pál Egyesület”-ből „Magyar Szent Kereszt
Egyesület” lett.

Az utalványozási jog szintén megszűkült,
amennyiben a főtitkárnak már nincs utalványo-
zási joga, a választmány csak 500 P-ig, az elnök
csak 300 P-ig utalványozhat.

Végül a 49. §-ban az egyházi főhatóság befo-
lyása az egyesület ügyeire biztosíttatott.

Megjegyzem, hogy az új alapszabályt köz-
gyűlés nem hagyta még jóvá, csupán a választ-
mány dolgozta át; amennyiben tehát az egyházi
főhatóság előzetes hozzájárulását adná, szüksé-
gesnek mutatkozik, hogy az alapszabályt szabá-
lyos közgyűlés tegye magáévá.

Fogadja Méltóságod őszinte tiszteletem kije-
lentését.

Budapest, 1939. június 2.

[Dr. Mészáros János sk. aláírásával]
b[uda]pesti érseki ált[alános] helytartó.

[A lap alján címzés:]
Méltóságos és Főtisztelendő
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dr. Drahos János úr
prelátus, kanonok, érseki ált. helytartó
Esztergom.

3. levél: módosítási javaslatok

Mélt[óságos] és F[ő]t[isztelendő]5

Dr. Mészáros János úrnak

Folyó hó 2-án 3079. sz. alatt kelt nagybecsű sorai-
ra értesítem Méltóságodat, hogy a Magyar Szent Ke-
reszt Egyesület benyújtott alapszabályai ellen elvi
kifogásom nincs, úgyhogy a közgyűlés jóváhagyása
után az egyházi jóváhagyásnak nincs akadálya.

Hogy azonban a szabályok egészen kifogás-
talanok legyenek a következő módosítások aján-
latosak. Érthetetlen a 31. § utalása a 27. §-ra, mert
ebben a választás módjáról nincs rendelkezés.
A 43. §-ban felesleges a „de utalványozási joguk
nincs” megjegyzés, mert az új szabályzat szerint
a főtitkárnak sincs. A 49. §-ban ahelyett, hogy „a
választmány határozatai közlendő” jobb volna:
„a választmány egyházhatósági jóváhagyásra
szoruló határozatai közlendők.”

A szabályzatterveket ./. csatoltan visszaküldöm.
Egyébként

E[sztergom 19]39. VI. 16.
[V. g. szignó]

4. levél: válasz az előző levélre

BUDAPESTI ÉRSEKI
ÁLTALÁNOS HELYTARTÓI HIVATAL
BUDAPEST, I., LANT-UTCA 2.
Telefon: 160-110
4998/1939.

Méltóságos és Főtisztelendő Érseki Helytartó Úr!

A Magyar Szentkereszt (sic!) Egyesület vissza-
küldött alapszabályait Méltóságod f[olyó] évi
jún[ius] 16-án 3703. sz[ám] a[latt] kelt kegyes le-
irata szerint az Egyesület vezetőségével kijavít-
tattam s bátor vagyok tisztelettel felterjeszteni az
erre vonatkozó jegyzőkönyv másolatát és a kija-
vított alapszabályzatot kegyes jóváhagyás végett
3 példányban.

Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszin-
te kijelentését.

Budapest, 1939. aug[usztus] 11.

[Dr. Takáts Ernő sk. aláírásával]
b[uda]pesti érseki ált[alános] helytartó

h[elyett]
[A lap alján címzés:]
Méltóságos és Főtisztelendő

dr. Drahos János úr
érseki ált[alános] helytartó.
ESZTERGOM.
4 melléklet.

Báró Kornfeld Móric előterjesztése

Levél Serédi Jusztinián bíborosnak6

Főmagasságú és Főtisztelendő
Bíbornok Hercegprímás Úr!
Eminenciás Uram!

Midőn Eminenciád oly igen kegyes volt fogadni
és tiszteletteljes előterjesztésemet meghallgatni,
megengedni méltóztatott, hogy az előadottakat
írásban is átnyújthassam. Amikor ezt a mellék-
letben7 bátor vagyok megtenni, kérem Eminen-
ciádat, hogy ismételten is alázatos köszönetemet
elfogadni kegyeskedjék irántam tanúsított kitün -
tető jóindulatáért.

Főmagasságú Bíbornok Hercegprímás Úrnak
legmélyebb tisztelettel
alázatos szolgája

[Kornfeld Móric sk. aláírásával]

Budapesten, 1939. szeptember 15.-én

Melléklet
[Cím nélküli gépelt irat]8

1254 Az 1939: IV. törvénycikk (második zsidó-tör-
vény) sok zsidószármazású katholikus családot
érint. Érinti először is lelki kérdésekben, mert za-
varban vannak a tekintetben, vajjon van-e szá-
mukra hely ama sziklán, melyet az Egyház jelent.
Érinti továbbá létalapjukban, mert számosan
veszítik el kereseti lehetőségüket anélkül, hogy
erkölcsi és anyagi támogatás hijján külföldön meg-
élhetést találhatnának. A megtért zsidók e tekin-
tetben rosszabb helyzetbe kerültek, mint akár a
zsidóvallásúak, akár a protestáns hitűek. A zsi-
dóvallású zsidók ügyeivel az egész világ zsidó-
sága foglalkozik; a protestánshitű zsidók ügyeit
hazánkban a skót misszió karolta fel s ha eddig
nem is ért el említésre méltó eredményt, legalább
az elhagyatottság érzését csökkentette híveiben.

A Bíbornok Hercegprímás Úr Ő Eminenciájának
és a Nagyméltóságú Püspöki Karnak a zsidótör-
vénnyel kapcsolatban történt megnyilatkozásai nem
hagyhattak kételyt senkiben sem az Egyház elvi ál-
lásfoglalása dolgában. Ennek természetes követ-
kezményeként tűnik fel, hogy most, amikor a tör-
vény végrehajtása megindult és az elhagyatottság
érzése vesz erőt ezeken a katholikusokon, ugyanaz
a legmagasabb forum, mely oly világosan szállt sík-
ra a katholikus hitelvekért, éreztesse az Egyház zsi-
dószármazású tagjaival, hogy nem állanak egye-
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dül az ellenséges világban, hanem számíthatnak az
Egyház vezetőinek és a korszellem által még meg
nem fertőzött tagjainak támogatására.

Ezt talán legjobban az szolgálhatná, ha egyházi
és világi katholikus vezető férfiakból bizottság ala-
kulna, mely a törvény által érintett katholikusokat
elsősorban erkölcsi védelemben részesítené. E bi-
zottság tekintélyét és működésének hathatóssá-
gát kétségtelenül biztosítaná, ha a Nagyméltóságú
Püspöki Kar egyik tagja volna kegyes megalakí-
tását és vezetését vállalni.

E bizottság intézkedéseinek végrehajtására és az
adminisztratív munkák vezetésére talán a Szent Ke-
reszt Egyesület kínálkozik, melynek tagjai önként
jelentkezett konvertiták s elnöke a Hercegprímás
Úr Ő Eminenciájának megbízásából Dr. Almásy Jó-
zsef úr, a Központi Papnevelő Intézet vicerektora.

Köszönőlevél

Főmagasságú és Főtisztelendő
Bíbornok Hercegprímás Úr,
Eminenciás Uram!9

Mélységes hálával és legmélyebb tisztelettel kö-
szönöm meg Főmagasságod kegyes értesítését,
mely szerint a Nagyméltóságú Püspöki Kar ro-
konszenvesnek találta a szeptember 15.-én kelt
alázatos beadványomban előadott tervet és a Ka-
locsai Érsek Úr őnagyméltósága kegyes volt vál-
lalni a bizottság megalakítását.

Méltóztassék még kegyesen megengedni,
hogy megmondjam, hogy e hálámban teljes szív-
vel részt fognak venni mindazok, akiket Főma-
gasságodnak jósága és a Nagyméltóságú Püspöki
Kar elhatározása lelkileg annyira megerősít a rá-
juk váró küzdelmekben és szenvedésekben.

Amidőn bátor vagyok még alázatosan kérni
Főmagasságodat, hogy ezen ügytől magas fi-
gyelmét és kegyességét elvonni ne méltóztassék,
kérem, hogy legalázatosabb érzelmeim kifejezé-
sét elfogadni méltóztassék.

Főmagasságú és Főtisztelendő Bíbornok Her-
cegprímás Úrnak

alázatos szolgája

[Kornfeld Móric sk. aláírásával]

Budapesten, 1939. október 28.-án.

Felmérő bizottsági előterjesztés

[Hivatalos fejléc]
[Budapest, IV. Petőfi-tér 2., telefonszám]10

A ZSIDÓTÖRVÉNY ALÁ ESŐ KATOLIKUSOK
KARITATÍV ÉS SZOCIÁLIS MEGSEGÍTÉSE KÉRDÉSÉBEN

KIKÜLDÖTT BIZOTTSÁG ÜLÉSÉN ELŐTERJESZTETT
ELŐADMÁNY

I.
A törvény által érintettek köre és helyzete

Megbízható statisztikai adatok a zsidó vallásról
áttért katolikusok és ezek leszármazóinak szá-
máról nem állanak rendelkezésre. Még kevésbé
vannak adataink arról, hogy ezeknek hány szá-
zalékát érintik a zsidótörvény rendelkezései. Sta-
tisztikai adatok hiányában hozzávetőleges becs-
lésre vagyunk utalva. —

Ily hozzávetőleges becslés szerint egész Ma-
gyarországon a visszatért országrészekkel együtt
50.000-re tehetjük az áttértek és leszármazóik
számát. — Ha eltekintünk a házasságra vonatko-
zó rendelkezések által érintettek igen tág körétől
és csak a közvetlen gazdasági kihatással bíró ren-
delkezések által sújtottakat vesszük figyelembe,
úgy talán nem járunk messze a valóságtól, ha ezek
számát — az eltartottakkal együtt — mintegy
30.000-re tesszük, akik közül 20.000 lehet katolikus.
Számolnunk kell azonban azzal a lehetőséggel is,
hogy további törvényhozási és közigazgatási in-
tézkedések ezt a számot még növelni fogják.

/:A Budapesti ügyvédi Kamarának kb. 300 ka-
tolikus konvertita tagja van nyilvántartva. Ez csa-
ládtagokkal együtt kb. 900 lelket jelent. A Magyar
Szent Kereszt Egyesület ügyvédtagjainak száma kb.
50, családtagokkal együtt kb. 60 lélek. Eszerint az
egyesületi tagok száma kb. 1/15 része az összes zsi-
dó származású katolikusok számának. Tekintve
azonban, hogy a vidék az Egyesületben alig van
képviselve, lehet, hogy ez az arányszám 1/20-ra
száll alá. 1700 egyesületi tagot véve alapul, a ma-
gyarországi zsidó származású katolikusok számát
34.000-re kellene tenni! — Természetesen ez is csak
egészen hozzávetőleges számítás, de igazolni lát-
szik a köztudatban lévő feltevéseket.:/

A zsidó származású katolikusok társadalmi ré-
tegződésére vonatkozóan figyelmet érdemelnek
az alábbi feltevések:

Vagyoni és kereseti szempontból kétségtelen,
hogy a zsidóságnak inkább a vagyonos és jól ke-
reső rétege tért át. A nagyvagyonúak közül igen so-
kan az áttértek között alkalmasint sokkal na-
gyobb, mint a zsidók között. — Ugyanígy feltehető,
hogy a kisebb vagyonúak és a bár vagyontalan, de
jójövedelműek arányszáma is kedvező, — a tár-
sadalom megsegítésére utalt proletáriátus pedig ere-
detileg alig volt az áttértek között. Az áttértek zöme
(különösen az intellektuális rétegek és alkalma-
zottak) eredetileg szerény, de rendezett viszonyok
között élt.

A foglalkozást illetőleg az áttértek a zsidó tár-
sadalom intellektuális rétegeiből (ügyvédek, or-
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vosok, mérnökök, tanárok, művészek stb.) továbbá
önálló ipari és egyéb vállalkozókból, köztisztvi-
selőkből, a pénzintézeti és ipari tisztviselőkből ke-
rültek ki. A földbirtokosok és nagyobb földbérlők
közül sokan tértek át. Az önálló kereskedők és ke-
reskedelmi alkalmazottak alkalmasint az átlagnál
kisebb számban szerepelnek az áttértek között. —

Minthogy a társadalomban az alkalmazottak
száma általában sokkal nagyobb az önálló fog-
lalkozásúak számánál, feltehető, hogy a zsidó szár-
mazású katolikusok között is több az alkalmazott,
mint az önálló foglalkozású, — különösen, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy az önálló foglalkozású-
ak felnőtt gyermekei is nagyobbrészt, mint al-
kalmazottak kezdték meg pályafutásukat és a
fennálló rendelkezések szerint már sem ipariga-
zolványt nem kaphatnak, sem az ügyvédi, orvo-
si, vagy mérnöki kamarákba fel nem vehetők.

Feltehető továbbá, hogy az áttértek zöme a fő-
városban és nagyobb vidéki városokban él, míg
kisebb vidéki városokban és falvakban arány-
számuk alkalmasint kisebb.

A zsidótörvény rendelkezései folytán a zsidó-
származású katolikusok közül is teljesen elvesz-
tették, illetve rövidesen elvesztik kenyerüket a szí-
nészek, filmesek, trafikosok, italmérők, piaci árusok
és az arányszámon felüli értelmiségi munkakörben
foglalkoztatott magánalkalmazottak ezrei. Közvetve
azonban a törvény rendelkezései olyanokat is súj-
tanak, akiket a törvény kereseti tevékenységük foly-
tatásától nem tilt el. — Ezeket különösen a törvény
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések csor-
bítják keresetükben és bénítják meg a versenyben.
Az a kávés, vagy cukrász, aki nem árusíthat sze-
szes italt és nem kapja meg az aránylagos reá eső
cukoradagot, — a pék, aki nem süthet zsemlyét, —
a fűszeres, aki nem tarthat lisztet és cukrot stb. stb.
előbb utóbb szükségképen teljesen tönkremegy a
versenyben; s az az ügyvéd, orvos, vagy mérnök,
akinek klientúrája és pacientúrája elszegényedik,
vagy tönkremegy, előbb utóbb nem tud keresmé-
nyéből megélni! És ugyancsak a törvény alá esők
egész rétegét sújtja az a nagy szerencsétlenség, hogy
felnövekvő gyermekeiket nem képesek kereső
pá lyán elhelyezni.

A pusztulás jelenségei nem mutatkoznak azon-
nal. Egyelőre az elbocsátottak végkielégítés, vagy
felmondás címén kapott pénzecskéi, valamint a te-
hetősebb szülők, vagy rokonok segítsége még ele-
gendő arra, hogy a nyomorúság a felszínen ne mu-
tatkozzék. Napról napra szaporodik azonban a
közsegélyre utaltak száma és feltétlenül biztos, hogy
a közel jövőben rohamosan fog ez a szám emel-
kedni. Ezért nem irreális az a számítás, hogy a tör-
vény alá eső mintegy 20.000 zsidó származású ka-
tolikus lélekből a közel jövőben 5%, tehát 1000 lélek
fog teljesen a társadalom terhére esni. Ez az arány-

szám is csak akkor nem növekszik, ha az elbo-
csájtottak, tönkrejutottak és a felnövekvő ifjúság egy
részét sikerül még nyitva álló kereseti pályákra át-
terelni, belőlük iparosokat, földmíveseket, mun-
kásokat nevelni — és ha a zsidószármazású kato-
likus társadalom teljes elproletarizálódását a
törvények enyhítése, vagy pedig a kivándorlás meg-
nyitása által lehet majd feltartóztatni. Egyéként bár-
mily bőkezű társadalmi akció csak arra szolgálhat,
hogy a sújtott társadalmi réteg átvészelje a jelen idő-
szakot és felkészüljön teljesen megváltozott társa-
dalmi elhelyezkedésére.

A felidézett nyomorúság méreteiben messze
meghaladja azt a mértéket, amelyet a jótékonyság
szokásos eszközeivel segíteni lehet. A nyomorúság
színhelye az egész ország! Tartama beláthatatlan,
— felidézése az államhatalom részéről történt az-
zal a célzattal, hogy a sújtott társadalmi réteg le-
hetőleg hagyja el az országot, a netán ittmaradók
pedig soha többé ne foglalhassák el eddigi pozíci-
ójukat, hanem alacsony sorban helyezkedjenek el.
Súlyosan komplikálja a helyzetet a világháború,
mely egyrészt lehetetlenné teszi a kivándorlást, más-
részt pedig maga után vonja azt, hogy az állam nem
bízva a szerencsétlen11 elemek hűségében, sokat kö-
zülük internál, munkatáborokba szállít, azokat pe-
dig, akik állampolgárságukat igazolni nem tudják,
az országból kitoloncolja, úgy, hogy a nyomorúsá -
gon kívül még megaláztatások és szenvedések özö-
ne zúdul számtalan szerencsétlen emberre, köztük
sok zsidó származású katolikus testvérünkre is.

A nyomorúság színhelyének terjedelme, hosszú,
beláthatatlan időtartama, a segítés eszközeinek bo-
nyolultsága nagyarányú karitatív és szociális meg-
segítést tesz szükségessé. — Ez a megsegítés csak
anyagilag kellően megalapozott, gondosan megszerve-
zett és mindenre kiterjedő akció keretében történ-
hetik, amelyre a példák és minták már megvannak.
Ötletszerűen gyakorolt jócselekedetekkel itt-ott
segítünk ugyan egy-egy embertársunkon, de épen
azt mulasztjuk el megtenni, ami az összesség
megsegítésére szükséges és mulasztásunk ered-
ménye a sújtott réteg teljes elmerülése és számos
katolikus hívő pusztulása lehet.

II.
A magyarországi zsidó segítő akció eredményei

Párhuzam a konvertita törekvésekkel.

Mielőtt egy, az egész problémát átfogó „akció” le-
hetőségeivel foglalkoznánk, vessünk egy pillan-
tást a hazai zsidók hasonló célú akciójára.

A zsidó akció figyelemmel kísérése minden eset-
re tanulságos számunkra, hiszen a zsidó szárma-
zású katolikusokat ugyanaz a törvény sújtja, azo-
nos rendelkezésekkel, mint magát a zsidóságot.
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A baj tehát azonos s így az annak leküzdésére szol-
gáló lehetőségek is kell, hogy hasonlóságot mu-
tassanak fel. Viszont természetes, hogy nem lehet
szó a zsidó példa szolgai utánzásáról.

Így mindenek előtt természetes különbség mu-
tatkozik az akció arányaiban, amely külömbség
(sic!) az igénybe vehető eszközökre is kihat. A tri-
anoni Magyarországon mintegy 700.000 főre, a visz-
szacsatolt területeken is többszázezerre tehető a tör-
vény által sújtott zsidók száma. Egymillió ember
számára pedig sokkal tagoltabb és nagyobb stílű
szociális intézményeket és segítő akciókat kell és
lehet megszervezni, mint 20.000 ember számára.

Ami a rendelkezésre álló anyagi erőt illeti, két-
ségtelen, hogy abszolút számokban a zsidók sok-
szorta nagyobb anyagi erővel rendelkeznek, mint
a zsidó eredetű katolikusok. Ez az előny azonban
csak látszólagos, mert igaz ugyan, hogy egymillió
ember anyagi erejéből, szellemi tőkéjéből és áldo-
zatos munkájából, amelyhez még a külföldi, igen
nagy arányú támogatás is járul, sokkal többet lehet
alkotni, mint 20.000 ember anyagi erejéből és ösz-
szefogásából, — viszont azonban az áttértek a zsi-
dóságnak jobban szituált rétegeiből kerültek ki,
aránytalanul kevesebb köztük a proletár- és a me-
nekült ügy, valamint az internálások is sokkal ki-
sebb mértékben érintik ezt a réteget, mint a zsidókat.
Kellő megszervezés mellett tehát a zsidó szárma-
zású katolikusok aránylag kisebb áldozattal tud-
nának zsidótörvény által felidézett problémákat a
lehetőség határai között megoldani.

Viszont nagy előnye a zsidó akciónak, hogy kor-
látlanul rendelkezésére állanak a zsidó hitközségek
nagyszabású karitatív és kulturális intézményei, így
felekezeti közép- és szakiskolák, kórházak, ta-
noncotthonok stb. és, hogy a zsidó hitközségek,
mint közjogilag elismert közületek, eleve fel van-
nak rá jogosítva, hogy az új helyzet folytán szük-
ségessé váló újabb intézményeket létesítsenek, új
közérdekű akciót indítsanak és az eh[h]ez szükséges
pénzeket is közadók módjára behajtsák. Maga a zsi-
dótörvény is tartalmaz olyan rendelkezéseket,
amelyek a zsidó egyesületek és közületek mun-
kásságát a törvény megszorító rendelkezései alól
kivonják és hitfeleik javára kifejtett karitatív tevé-
kenységüket szabadon hagyják. —

Ezzel szemben a zsidó származású katoliku-
sok keresztény egyházuk kebelében csak töre-
déket alkotnak. A katolikus egyház felekezeti is-
kolái és közintézményei mai terjedelmükben
alig alkalmasak arra, hogy az állami és községi in-
tézményekből kirekesztett és így kényszerűen és
tömegesen felekezeti intézményekre utalt nagy-
számú zsidó származású katolikust befogadják,
új intézmények létesítéséhez és új akciók indítá-
sához pedig a konvertiták nélkülözik a szüksé-
ges közjogi személyiséget. Eh[h]ez járul még, hogy

magától az Egyháztól különálló bármely jogi személy
által folytatott karitatív akciót gátolni fogják ered-
ményes működésében a zsidótörvény azon ren-
delkezései, melyek alól a zsidó egyesületek saját
karitatív céljaik érdekében kivételt élveznek.

Ezeket a hátrányokat eredmény kilátásával úgy
remélhetjük kiküszöbölni, ha a segítő akciót az
Egyház közvetlen szervei intézik, az alábbi el-
gondolások szerint:

1. A rom[ai] katolikus Egyház saját kebelében
bízzon meg egy egyházi személyt a zsidó szár-
mazású katolikus hívek vallási és karitatív ügye-
inek intézésével. Ez a szerv legyen egyúttal a meg-
indítandó segítő akció alanya és legfőbb irányítója
úgy, hogy maga az akció is az Egyház nevében és in-
tézményei keretében bonyolódjék le.

2. Tegye lehetővé a rom. katolikus Egyház,
hogy meglévő karitatív és szociális intézményei,
kórházai, tanoncotthonai és a törvényes korlátok
közt iskolái meghatározott mértékben a zsidó szár-
mazású katolikus híveknek is rendelkezésére
álljanak és e célra szükség szerint kibővíttessenek.

3. Úgy karitatív akcióval, mint különösen az in-
tézmények rendelkezésre bocsátásával és megfelelő ki-
bővítésével járó költségeket a zsidószármazású katoli-
kusok saját anyagi erejükből viseljék.

*
Ezek után vessünk egy pillantást a zsidók által
életre-hívott intézményekre.

Már meglévő hitközségi szociális, kulturális és
karitatív intézményeik mellé a zsidók két, illet-
ve három oly speciális intézményt létesítettek, me-
lyek kizárólag a zsidótörvény által előidézett ka-
tasztrófa enyhítésére vannak hivatva. Ezek az
intézmények:

1.) Az OMZSA (Orsz[ágos] Magyar Zsidó Se-
gítő Akció)

2.) Magyar Izr[aelita] Pártfogó Iroda, amely-
ből külön szervvé alakult a

3.) Pesti Izr[aelita] Pártfogó Iroda.
Az OMZSA a pénzgyűjtő szerv, míg a pártfo-

gó irodák a tulajdonképpeni karitatív és szociá-
lis tevékenység orgánumai, melyek az OMZSA ál-
tal rendelkezésükre bocsátott eszközökből
valósítják meg feladataikat. —

Az OMZSA-nak a belügyminisztérium által
engedélyezett gyűjtési joga van. Ez kezeli a kül-
földi adományokat, így a JOINT és az ORT ado-
mányait, mely tengeren túli zsidó szervezetek csak
azt kötötték ki támogatásuk feltételéül, hogy a ma-
gyarországi zsidók legalább ugyanolyan mérté-
kű anyagi áldozattal járuljanak az akcióhoz,
mint ezek a külföldi intézmények. Az OMZSA to-
vábbi pénzforrása a magyarországi hitközsé-
gekre kivetett hozzájárulási összeg; viszont a hit-
községek saját híveikre vethetik ki az OMZSA
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hozzájárulását, mint pótadót, amelyet joguk van
közadók módjára behajtani. Ezekhez a nagyará-
nyú jövedelmekhez járulnak a gazdag és tehetős
hitközségi tagok bőséges adományai. Mindezek
segélyével az OMZSA sokmillió pengős évi bü-
dzsével dolgozik. Igaz, hogy ez a hatalmas büdzsé
is csak morzsa ahhoz a nyomorúsághoz képest,
amellyel küzködik.

Lássuk most a pártfogó irodák működését.
A Pártfogó Irodák egyéni nyomorenyhítésre,

különösen az „ínséges területeken” (Felvidék, Kár-
pátalja) kb. évi 400.000.– pengőt fordítanak, míg
a fővárosi nyomor enyhítésére (itt mindig csak a
zsidótörvény által felidézett nyomorúságról van
szó) aránylagosan 510.000.– pengőt költöttek.

A Pártfogó Irodák azonban feladatukat főkép -
pen abban látják, hogy a keresetüktől elesett mun-
kaképes zsidókat oly produktív munkára állítsák
be, mely a korlátozó törvényes rendelkezések sze-
rint is megengedett.

Jóllehet a kormány a kezdetben engedélyezett
mezőgazdasági és ipari átképző tanfolyamokat
betiltotta (arra való hivatkozással, hogy a ki-
vándorlás a háború által lehetetlenné vált), a Párt-
fogó Iroda nem átképzési céllal, hanem végleges
keresetforrásul többek között a következő intéz-
ményeket létesítette:

Az ország különböző részeiben 80 mezőgaz-
dasági kisfarmot létesített, 600 négyszögölnél ki-
sebb területeken, veteményes kertészet, barom-
fi- és házinyúl tenyésztés céljaira, ahol a letelepedő
családoknak egyenként 415.– P értékű termé-
szetbeni kölcsönt nyújtott, pl. 1–1 törzs angóra-
nyúlat, baromfitenyésztéshez szükséges beren-
dezést stb. Ezen kisfarm akció további folytatására
havi 8.000 pengő, tehát évi 96.000 pengő van elő-
irányozva. —

Budapesten a Pártfogó Iroda csak 1940-ben há-
rom új tanoncotthont létesített, 96 fiú és 24 lány
számára. Ezenkívül nagyszámú tanoncot segé-
lyezett, akik egyéb intézményeknél vagy magá-
nosoknál voltak elhelyezve. Ezen új intézmé-
nyeken kívül meglévő tanoncotthonokban kb. 180
tanonc kap lakást és ellátást. A tanoncügyre a Párt-
fogó Iroda évi 216.000.– pengőt költ. Ezenkívül
háziipari és iparművészeti kiképzésre és mun-
kalehetőségek szerzésére évi 120.000 pengőt for-
dít. Meg kell még említenünk az ORT által a zsi-
dó gimnáziumnál kapcsolatban létesített gépészeti
ipari fiúiskolát és ipari leányközépiskolát, ösz-
szesen 132 tanulóval.

A zsidótörvénnyel kapcsolatosan szükséges-
sé vált jogsegélyre a Pártfogó Iroda évi 240.000.–
pengőt fordít. Hét alkalmazott ügyvéd dolgozik
állandóan a Pártfogó Irodában és rajtuk kívül szá-
mos ügyvéd vállal önként a zsidótörvénnyel
kapcsolatos szegényügyeket. Különösen az ál-

lampolgárságok felülvizsgálása, a kiutasítások ki-
védése, az útlevélügy, a zsidótörvény alapján el-
bocsátottak anyagi igényeinek érvényesítése te-
szi ezt a nagyszabású jogsegélyt szükségessé.

A művészek felsegítésére szolgál az OMIKE
művészakciója, mely az 1940–1941 évadban 76 iro-
dalmi és színműelőadást és 65 zenei előadást ren-
dezett. Az előadásokat több, mint 100.000 ember
látogatta. Az új évadra az OMIKE bérletet hirdet
10 operaestre, 10 hangversenyestre, 10 prózai és
5 színházi és 5 kabaré estére. Ilyképen a mű-
vésznyomor enyhítéséhez OMZSA pénzügyi
hozzájárulására nincs is szüksége, mert akció ön-
magát finanszírozza.

Közismert a Pártfogó Iroda nagyszerű akció-
ja az internált és tanoncházba utalt menekültek
és kiutasítottak javára. A Pártfogó Iroda ezen sze-
rencsétlenek számára maga tart fenn a rendőr-
hatóság felügyelete alatt álló telepeket a város bel-
sejében. Egyes internáló táborokba pedig 70.000.–
pengőt meghaladó befektetéssel teremtett em-
berséges állapotokat. A Pártfogó Iroda gondos-
kodik az internáltak gyermekeiről. Ugyanígy
gondozásába vette a munkatáborokba utalt zsi-
dó híveket. A zsidó menekültek és kiutasítottak,
bárhova sodorja is őket a sors, — még az ország
határain kívül is — megtalálják a hazájukból fe-
léjük nyújtott segítő kart, — ugyanígy a vissza-
csatolt területek törvény által sújtott exis ten ciá -
juktól egyik napról a másikra megfosztott zsidó
lakosai is. De ki tudja megmondani, hogy mi történt
azokkal a szerencsétlen zsidó eredetű katolikusokkal,
akiket a zsidókkal együtt kiutasítottak az országból?
Találtak-e ezek is feléjük nyújtott segítő kart, avagy
elpusztultak segítő és pártfogó nélkül — vagy ta-
lán kénytelenek voltak megtagadni keresztény-
ségüket és zsidóknak vallották magukat, hogy ők
is részesedjenek a zsidó akció által nyújtott falat
kenyérben és megmentsék puszta életüket? És mi
lett a visszacsatolt területek, különösen a Felvi-
dék zsidó eredetű katolikusaival? Vajjon megta-
lálták-e ezek is azt a vigasztaló és életmentő se-
gítséget, amelyben zsidó sorstársaik részesültek?
Erről nem tud senki semmit. Vajjon jól van-e így?
És megengedhetjük-e, hogy ahol a zsidó karitász
segít és könnyeket szárít fel, ott a keresztény kö-
nyörületesség nincs sehol és pusztulni hagyja egy-
házának híveit?

III.
Egy konvertita segítő akció lehetőségei

Égetően szükség van tehát a zsidó akcióhoz ha-
sonló célú, de méreteiben és eszközeiben a saját
keretéhez szabott segítő akció megindítására a
zsidótörvény által sújtott katolikus testvérek ér-
dekében.
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Az akció megindításának elodázása azzal a ve-
széllyel is jár, hogy állami intézkedések folytán el
fognak enyészni azok a vagyonok, amelyek az ak-
ció anyagi megalapozását ma még lehetővé teszik.

Egyházunk közreműködését ezen karitatív jel-
legű akció megindításában és keresztülvitelében
a következőképen képzeljük el:

Az az egyházi szerv, mely körül a karitatív és
szociális akciót tényleg intéző szervezet csopor-
tosulna, Egyesületünk egyházi fölöttes hatósága
az Esztergomi Érsek Úr Őeminenciája, illetve an-
nak Budapesten székelő helytartója legyen, aki
ezen akció ügykörének intézésére külön megbí-
zottat Érseki Biztost rendel ki. (feltétlenül egyházi
személyt) Az Érseki Biztost működéséhez a „Ta-
nács” és az „Iroda” támogatná. Az Érseki Biztos
képviselné az akciót az egyházi és világi hatósá-
gok előtt, ő venné át az Egyház részére az akció
céljára rendelt adományokat és folyósítaná a ki-
adásokat. Íratok az Érseki Biztos aláírásával és pe-
csétjével kerülnének kiadásra.

A központi irányítást és a budapesti akciót in-
téző Érseki Bizottság alá a püspöki székhelyeken,
esetleg más nagyobb városokban is, vidéki ki-
rendeltségek volnának rendelve.

A „Tanácsot” a Hercegprímás Úr Ő Eminenci-
ája budapesti Érseki Helytartója útján alakítaná
meg prominens katolikus személyiségekből, el-
sősorban zsidó származású katolikusokból, oly
törzskatolikus személyek bevonásával, akik zsidó
származású katolikus testvéreik emberséges
megítélését keresztényi kötelességüknek tartják.

A Tanács megalakítása karöltve járna a „Segítő
Alap” megteremtésével és a Tanács összetételénél
figyelem fordíttatnék arra, hogy azok, akik az alap-
hoz jelentős adománnyal járultak hozzá, az alap
felhasználásánál is meghallgattassanak.

A Tanács konzultatív szerv volna. A döntés joga
az Érseki Biztost illetné meg, míg a felügyeletet az
Érsek gyakorolná.

Az Iroda az akció adminisztratív teendőit vé-
gezné. Az akció ügyeinek exekutív (sic!) lebonyolí-
tásával a Magyar Szent Kereszt Egyesület bízatnék
meg, melynek kebelében az akció egyes ügyköreinek
ellátását bevált munkaerők intéznék.

Az Érseki Bizottság ügykörébe, illetve az oda-
utalt segítő akció kereteibe a következő ügyek tar-
toznának:

1.) a Segítő Alap megteremtése,
2.) a nyomorbajutottak megsegítése pénzzel,

ínségesek ellátása élelemmel, lakással, ruházat-
tal, fűtőanyaggal, orvosi kezeléssel, gyógyszerrel
és jogi tanáccsal; törődés a betegekkel és elha-
gyatottakkal;

3.) kiutasítottak, internáltak és munkatáborba
utaltak emberséges viszonyok közé juttatása,
megsegítése, megvigasztalása;

4.) állásukból elbocsátottak és a felnövekvő if-
júság számára állás, vagy munkaalkalom keresése
a törvény által megengedett korlátok között;

5.) állásukból elbocsátottak, valamint az ifjúság
átnevelése és átterelése oly foglalkozásokra, ame-
lyek nincsenek előlük elzárva. E célra mezőgaz-
dasági telepek létesítése, tanoncok kiképzése és ipa-
rosoknál való elhelyezése, katolikus tanoncotthon
létesítése, vagy már meglévő tanoncotthonokban
zsidó származású katolikus tanoncok felvéte lének
biztosítása, esetleg az otthonok kibővítése, — ipar-
művészeti ágakra és háziiparokra kioktatás és be-
rendezés nyújtása ezek folytatásához;

6.) színészek, zenészek és más előadó művé-
szek felléptetése az akció által rendezett előadá-
sokon, továbbá képzőművészek (festők, szobrá-
szok, grafikusok) alkotásainak értékesítése,
kiállítások rendezése által,

7.) gondoskodás a törvény alá esők gyerme-
keinek iskoláztatásáról, különösen felvételük le-
hetővé tétele szakiskolákba és középiskolákba.

Az akció római katolikus felekezeti akció vol-
na, a létesítendő intézmények ugyancsak katoli-
kus intézmények. Rendezések (előadások) az
egyházközségek intézményeiben (pl. kultúrház-
ban) történnének.

Az Érseki Biztos a tanáccsal egyetértésben gon-
doskodnék a befolyó összegek gyümölcsöző el-
helyezéséről és arról, hogy az a pénzromlástól
megóvassék.

Az Érseki Biztos az akciót költségelőirányzat
alapján intézné. Az ő feladata volna a Tanács meg-
hallgatásával megállapítani, hogy a rendelkezésre
álló összeg miképen osztandó fel a segítés egyes
ágai között, hogy abból mennyi jusson a központ
és mennyi az egyes vidéki szervezetek rendel-
kezésére.

A költségelőirányzat elkészítésénél a következő
várható kiadásokra kell figyelemmel lenni:

1.) egyéni segélyezésekre,
2.) szociális intézmények dotálására,
3.) adminisztráció költségére.
Hogy alapot nyerjünk a szükségelt összeg

megállapítására, kiindulhatunk abból, hogy a fen-
tebb kifejtettek szerint a zsidótörvény rendelke-
zése folytán mintegy 1000 zsidó származású ka-
tolikus egyén ellátása fog a társadalom terhére
esni. Egy emberre napi egy pengőt számítva, az
1000 ember fenntartásához (beszámítva a pénz-
beli segélyeket, természetben nyújtott élelmezést,
ruházatot, gyógyszert, tüzelőanyagot) évi
365.000.-re lesz szükség.

Szociális intézmények létesítése, vagy dotálása
előreláthatólag további 100.000.– pengőt igényelne.

Az adminisztráció pedig, figyelemmel arra,
hogy az ország több helyén kell majd az akciót le-
folytatni, ugyancsak legalább 50.000.– pengő költ-
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séget fog igényelni még akkor is, ha minden ér-
demleges munkát önkéntes munkaerők végeznek.

Ezért egy 515.000.– pengős évi büdzsével kell
majd számolni.

Ezt a hatalmas összeget kell mindenekelőtt az
akciónak előteremteni. A zsidó származású ka-
tolikusok társadalmát elég erősnek tartjuk arra,
hogy a meginduláshoz szükséges, valamint a költ-
ségvetés alapján az első év folyamán felemész-
tendő összeget a saját erejéből teremtse elő. Kér-
déses azonban, hogy épen azokat, akik nagy
vagyonuk birtokában és jövedelmeik élvezetében
biztonságban érzik magukat, sikerül-e majd az ak-
ció égető szükségességéről és rendkívüli mérete-
iről meggyőzni és arra rábírni, hogy adománya-
ikat ne a szokásos ínségadományok mértékében
méretezzék, hanem felfogva a helyzet komoly-
ságát, készek legyenek vagyonuk egy részét is a
nagy cél érdekében feláldozni. — Az akciónak
minden esetre közismert és prominens zsidó
származású katolikusok példaadó adományaival
kell megindulni, ahhoz pedig, hogy ezeket az el-
sőket megfelelő adakozásra bírjuk, a Főpapság
közvetlen buzdítására van szükség.

Módját kell találni annak is, hogy a nagyva-
gyonúakon kívül a középvagyonúakat is és a jól
keresőket is anyagi erejüknek megfelelő adako-
zásra bírjuk. Az egyszerű adományokon kívül a
periodikus (évi, vagy havi) adományok is jól szol-
gálják az akció céljait.

Ha pedig az önkéntes adakozás sem vezetne
megfelelő eredményre, akkor azzal a gondolattal
is meg kell barátkozni, hogy a hiány a zsidó szár-
mazású katolikusok egyházi adójának az Érseki
Biztos által megállapítandó pótadó formájában tör-
ténő felemelése és az előírt többletnek az akció cél-
jaira való felhasználása által pótoltassék.12

Az összes adományok és jövedelmek az akció
„Segélyalap”-ja javára folynának be. Minthogy az
akció az Egyház akciója, segélyalap az Egyház tu-
lajdona lesz, külön rendeltetésénél fogva azonban

e célra alkotandó „Szabályzat” alapján lesz keze-
len dő, mely annak rendeltetésszerű használatát biz-
tosítja. Arra az esetre pedig, ha a jó Isten akaratá-
ból a Segélyalap, vagy annak egy része feleslegessé
válnék, a fennmaradó összeg a megalkotandó
sza bályzat értelmében maradjon az Egyház tulaj-
donában, mely azt saját belátása szerint fordítsa val-
lási (nem karitatív) célokra, mert át vagyunk hatva
attól a tudattól, hogy az emberiség földi sorsának
jobbrafordulását is csak a kereszténység megerősö -
désétől és a vallásos élet elmélyülésétől várhatjuk.13

1PLE 2381/1939. ügyszám a 6149/1939. alapszá-
mon. Kézzel írt levél.

2A „Szövetség” szó áthúzva, és ugyanazon kéz-
írással a baloldali margón Egyesület-re javítva. (B. G.)

3PLE 2381/1939. szám a 6149/1939. alapszámon.
Kézzel írt fogalmazvány.

4PLE 3703/1939. szám a 6149/1939. alapszámon.
Gépelt irat.

53703/1939. számon érkeztetve 3128/1939. sz. alatt
nyilvántartva a 6149/1939. alapszámon. Kézzel írt fo-
galmazvány.

6PLE 6786/1939. ügyszámon 1254/1940. alapszám
2. sorszámú gépelt levél.

7Eredetiben: mellékeltben. Elírás. (B. G.)
8PLE 6786/1939. ügyszám 1. sorszámú gépelt levél

fent balra „1254” kézzel írt sorszámmal.
9PLE 6786/1939. ügyszám 4. sorszámú gépelt levél.
10Sokszorosított anyag. MNL P 1667 1028/a csomó,

1–17. lap, Ervin Pál hagyatéka, Vegyes ügyei 1942–
1943, Magyar Szent Kereszt Egyesület.

11A „né tett” szövegrész kisötétítve. (B. G.)
1217. oldal végjegyzete: „Tudomásunk van olyan

tervezetről, amely szerint az Izraelita Hitközség jogot
nyerjen a konvertita keresztények megadóztatására,
minek ellenében a zsidó Segítő Akciót a konvertitákra
is kiterjesztenék!”

13A szöveg a 16. lap alján ér véget. A 17. oldal csak
végjegyzetet tartalmaz. Az Előterjesztés sehol sem tar-
talmaz aláírásokat, vagy a készítők neveit.
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A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

JOHANNES B. BRANTSCHEN
Miért van szenvedés?
A nagy kérdés Istenhez

Amikor Johannes B. Brantschen beszélni mer a szenvedésről, akkor nem
próbálja meg agyonmagyarázni a szenvedést vagy akár olcsó vigaszt
nyújtani a szenvedőknek. Pusztán arra vállalkozik, hogy velük együtt
érezve, de megszólítva az egészségeseket és a „boldogokat” is, utána-
gondoljon a szenvedés titkának. A könyv nyílt és őszinte tájékozódása
segíthet eligazodnunk, hogy keresztény hittel hogyan lehet szembe-
nézni a szenvedés tapasztalatával. 
Ára: 1.800 Ft
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