
SALACZ GÁBOR

Salacz Gábor (1902
1978) történész. AThere
sianum tanára volt 1938
ig Bécsben, majd 1942-ig
St. Gallenben. 1942-tól
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 kiadatian
műve egy fejezetének
szerkesztett változatát ad
juk közre.

A prímás ésa
miniszterelnök

Az egyház az üldö
zöttek védelmében
(III. rész)

Ezután jelent meg júliusban a miniszterelnök, Antal igaz
ságügyminiszter, továbbá Imrédy és Kunder miniszterek kíséreté
ben aprímásnál. Serédi bíboros Czapik egri érsek, Apor győri püs
pök és esztergomi helynöke, Drahos János társaságában fogadta
őket. A tárgyalást nagyon megkönnyítette, hogy a miniszterelnök
magával hozta hivatalos válaszát a prímás május lO-i levelére,
melyben közölte, hogy július 6-án megalakíttatta a Magyarországi
Keresztény Zsidók Szövetségét, amely a Zsidók Szövetségétől füg
getlenül fogja intézni érdekeik védelmét. A kegyetlenkedésekről azt
állította, hogy az ezekről elterjedt hírek túlzottak, de miként a nun
cius előtt, e levelében is elismerte, hogy elszigetelten előfordultak.

A belügyminiszter azonban ezeket a legszigorúbban megtorolta és
a jövőben preventív intézkedésekkel fogja megakadályozni. Leve
lének leglényegesebb közlése az volt, hogy "a budapesti zsidóknak
az országból való elszállittatása a további intézkedésig szünetel", s
ha a jövőben sor kerülne rá, a keresztény vallásúak ez alól mente
sülni fognak, tehát az országban maradnak. Továbbra is elkülöní
tett lakásokban fognak ugyan lakni, "de intézményes gondoskodás
történik arról, hogy vallásuk szabad gyakorlata, a templomok láto
gatása és általában lelki gondozásuk zavartalansága feltétlenül biz
tosíttassék."

A prímást természetesen csak némileg nyugtatta meg a levél.
Újból óvást emelt a pásztorlevél szétküldésének megakasztása el
len, s püspöktársaival együtt kijelentette, hogy csak azzal a felté
tellel állhatnak ela már sok plébániára eljutott körlevél felolvas
tatásától, ha legalább valamilyen formában nyilvánosan is közöl
hetik híveikkel, hogy ezekben a súlyos kérdésekben nemcsak
passzive nem viselkedtek, hanem hónapok óta tárgyaltak a kor
mánnyal és tárgyalásaikat tovább is folytatják, Ebbe a miniszter
elnök beleegyezett. Ennek értelmében a rádió július 8-án, szomba
ton este és másnap reggel mint a prímás kérelmét közölte, hogy
a pásztorlevél "a papság tájékoztatására szolgál, és a hívek előtt

felolvasását el kell hagyni." A szószékekről viszont közöltette a
prímás a maga és a püspöki kar nevében a katolikus hívekkel,
hogy "a zsidókra, különösen a megkeresztelkedettekre vonatkozó
rendelkezések tárgyában ismételten fordult a kormányhoz, s ily
irányú tárgyalásait továbbra is folytatja."

426



A pásztorlevél
fölolvasása

A budapesti zsidóság
levele a prímáshoz

A keresztség szentsége

A prímás tárgyalásairól a püspököket tájékoztatva, közölte ve
lük Sztójay levelét, valamint az említett két közlemény szövegét.
Bizonyos megelégedéssel állapította meg, hogy nagyobb publici
tást talán a körlevél felolvasása sem biztosított volna nehéz tár
gyalásaiknak, mert a két közlésből az egész ország megtudja.
hogy a püspöki kar ezekben a súlyos kérdésekben teljesítette a
kötelességét.

A pásztorlevelet több helyen mégis felolvasták, részben talán
azért, mert a rádió közlését nem hallották, részben pedig azért,
mert nem adtak neki hitelt. Meg kell itt említenünk, hogy a két
protestáns egyház, a református és evangélikus, szintén nyilvános
tiltakozásra készült, de Antal igazságügyminiszternek a herceg
prímással történt megállapodásra hivatkozva sikerült ezt megaka
dályozni, s megelégedtek ők is egy hasonló szószéki közlemény
felolvasásával.

A hercegprímás tájékoztatásában említett bizonyos más erők a
svéd király június 30-i Horthyhoz intézett táviratára. a nuncius is
mertetett lépéseire, a pápa június 25-i üzenetére és egyéb külföldi
tiltakozásokra és kivándoroltatási akciókra vonatkoztak. De két
ségtelen, hogy a deportálások megszüntetésére a legdöntőbb ha
tással a pásztorlevél volt. Erre mutat a július 12-i minisztertanács
jegyzőkönyve, mely kiemelte, hogy a pásztorlevél a legsúlyosabb
bírálatot tartalmazta a kormány zsidórendeleteivel szemben. Még
határozottabban bizonyítja ezt az a közlemény, hogy a budapesti
zsidóság deportálásának felfüggesztését július 6-án, közvetlenül
Antal miniszter esztergomi útja előtt határozták el s tudatták még
aznap a nunciussal. Csak ezután, július 7-én, erősítette meg e ha
tározatot Horthy utasítása a deportálások megszüntetésére. Az
ígéretek megtartását megkönnyítette azután, hogy a főváros zsi
dóságának deportálására már összpontosított csendőrséget sike
rült Budapestről eltávolítani, s a kormányzó utasítására megvon
ták már előzőleg a két belügyi államtitkártól a zsidóügyek feletti
intézkedési jogot. Csak rajtaütésszerűen tudták Kistaresáról július
19-én, majd öt nappal utóbb az ország nyugati határszélétől,Sár
várról, az ott intemáltakat deportálni. A budapesti zsidóság fellé
legzett, és Stem Samu a Zsidók Szövetségének nevében július 24
én így írt aprímásnak: "Kegyeskedjék úgy a saját, mint az álta
lunk képviselt közösség nevében szívünk mélyéböl fakadó leghá
lásabb köszönetünk nyilvánítását fogadni azért a kegyes pártfo
gásért, amelyben a magyar zsidóságot történelmének legválságo
sabb helyzetében részesíteni méltóztatott. Meggyőződésünk,hogy
Eminenciád és az egyház magas közbenjárásának igen nagy része
van abban, hogy a hazai zsidóság - köztük sokezer ártatlan
gyermek - feje felől elhárult a további deportálások réme."

A hercegprímás közölte a nunciussal Sztójay ígéreteit, de
szkeptikusan ítélte meg reális értéküket. Július 27-én nyilatkoza
tot tett közzé, hogy a keresztség szentségét felnőttekre csak kellő
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Akormánya
megszállás idején

Szálasi ígérete

előkészítés és a komoly szándék felismerése után lehet kiszolgál
tatni, ami előreláthatólag több mint három hónapot igényel. Sür
gős keresztelési engedélyt csak nagyon rendkívüli esetekben, így
pl. súlyos betegség esetében adhatnak. Július 30-án pedig a her
cegprímási iroda figyelmeztette a plébániák és lelkészségek veze
tőit, hogy az egyházi álláspontot a leglelkiismeretesebben kötele
sek megtartani. "A keresztség szentségét tehát a megfelelő próba
idő lelkiismeretes megtartása után csak olyannak szabad kiszol
gáltatni, akinél remélhető, hogy nem a keresztlevelet, hanem
Krisztus lélekmegújító és üdvözítő kegyelmét keresi, tehát nem
azok számát gyarapítja, akik csak úgynevezett anyakönyvi keresz
tények, de Krisztus egyházával közösséget vállalni nem akarnak." E
korrekt figyelmeztetés ellenére augusztus 6-án egy színdarab plakát
ján két kaftános zsidó között a háttérben a hercegprímás arcára em
lékeztető alak jelent meg a házfalakon és hirdető oszlopokon.

A kormányzónak és a kormánynak természetesen nehéz küz
delmet kellett még a megszálló hatalom képviselőivel megvívnia
az ígéretek beváltása érdekében. Augusztus második felében a
nunciatúra a külügyminisztériumtól megtudta, hogy a német kö
vetség erőszakolni kezdi újból a deportálások folytatását. Rotta
ekkor magához kérette tanácskozásra a semleges hatalmak képvi
selőit, s a svéd követ társaságában augusztus 21-én erélyes hangú
közös tiltakozó jegyzéket adott át a miniszterelnök-helyettesnek,
melynek másolatát eljuttatták a kormányzóhoz is. Ugyanakkor a
nunciatúra uditoréja az új belügyminisztert, Bonczos Miklóst ke
reste fel, de tőle meglehetősen elcsüggesztő választ kapott. A kor
mányzó azonban, akit a nuncius és a prímás is igyekeztek meg
erősíteni, szilárdan megmaradt elhatározása mellett, s így újabb
deportálásra nem került sor. Az országban lévő zsidóság feje felől

a közvetlen életveszély október IS-ig, a Szálasi-kormány uralomra
jutásáig elmúlt.

Mivel a hatalomnak a nyilasok kezébe jutásával a zsidóság éle
te újból veszélybe került, a nuncius mindjárt az új kormány meg
alakulása után, október l8-án, felkereste az új külügyminisztert,
báró Kemény Gábort, s "nagy mérsékletre" intette. Három nappal
utóbb magával Szálasival tárgyalt hosszan a zsidók védelmében,
s Szálasi megígérte akkor, hogy sem deportálásukra, sem meg
semmisítésükre nem kerül sor. Szálasi október 24-i esztergomi be
mutatkozó látogatása alkalmával a prímás is kérte őt a már újból
megkezdődött atrocitások azonnali beszüntetésére. Részletesen ki
fejtette ekkor neki a prímás, hogy őt és a püspöki kart az ún. zsi
dókérdés megoldásában mindig az igazságosság és a nemzet iga
zi java irányította. Az igazságosság okán helyezkedtek szembe
minden jogfosztással, akár zsidó, akár nemzsidó származású ma
gyar állampolgárokról volt szó. Megismételte a Sztójaynak írt le
veleiben mondottakat, s figyelmeztette Szálasit, hogy az igazság
talan rendelkezésekkel a magyar nemzet ellen fordítják az Istent

428



A deportálások
újrakezdése

A nunciatúra jegyzéke

és az egész keresztény világot, s egy szóval sem tiltakozhatik majd
a kormány, ha a zsidó származású magyar állampolgárokkal szem
ben elkövetett jogfosztásokat nemcsak azokon fogják megtorolni,
akik ezeket elkövették, hanem azokon is, akiknek ebben semmi ré
szük sem volt, sőt talán helytelenítették és tiltakoztak ellene.

Az új belügyminiszter már október 19-én kijelentette, hogy
nem ismer keresztény vagy izraelita hitfelekezethez tartozó zsi
dót, hanem csak zsidó fajúakat. Megszűntek a megkeresztelkedet
teknek biztosított kedvezmények. Munkaszolgálat címén újból
megkezdődtek a deportálások. A zsidó származásúak vagyonát
valIásukra való tekintet nélkül az államra szállottnak nyilvánítot
ták. A közzétett kormányprogram a zsidókkal kötött házasságo
kat érvénytelennek s szabadon felbonthatóknak mondotta, s azt
aki ezt nem teszi, gyermekeivel együtt zsidónak tekintette. A prí
más október 27-én élőszóval, majd november 2-án és 8-án írásban
fordult újból Szálasihoz egyrészt a zsidóság érdekében, másrészt a
hadihelyzet okozta kiürítések, továbbá Budapest és Esztergom nyílt
várossá deklarálása ügyében. Az utóbbi beadványában fel
sorakoztatta a zsidókkal való emberi bánásmód, életbiztonságuk ér
dekében összes korábbi érveit, élesen elítélte az újabb deportálásokat
s óvást emelt az ellen, hogy az őskeresztény házastársat elválasszák
megkeresztelt házasfelétől. Újból figyelmeztette Szálasit, hogy a gyű

lölet bosszút, az üldözés üldöztetést fog eredményezni. A prímás
felszólalásai eredménytelenek maradtak, s így a Zsidók Szövetségé
nek november 14-i távirati kérelmére, hogy akadályozza meg nemre
és egészségre való tekintet nélküli összefogdosásukat és elvitelüket,
azt válaszolta, hogy miután ismételt lépései sikertelenek maradtak,
sajnos, hiába való lenne újabb megismétlésük.

A prímástól függetlenül a nunciatúra is hosszabb szóbeli jegy
zékben követelte, hogy a zsidók munkaszolgálata emberi feltéte
lek között történjék. Közbenjárt a korábbi mentesítések és köny
nyítések érvényben maradása érdekében, s kapott is ígéreteket, s
a diplomáciai testületek védnöksége alatt álló házakban elhelye
zettekre vonatkozólag engedményeket is ért el. Rotta ezt kiaknáz
va nagyszámú vallási intézményt és házat helyezett a nunciatúra
különleges védelme alá, s ezekben néhány ezren találtak menedé
ket. November első napjaiban, amikor beleegyezett a kormánya
külföldi védetteknek a munkaszolgálatból való elbocsátásába,
Rotta elrendelte, hogy a zsidónak számító katolikus vallású sze
mélyeknek kérelmükre pápai védőleveletadjon a nunciatura. Eze
ket a védőleveleket. melyek az illetőket a Vatikán-állam polgára
ként a nunciatura védelme alatt állóknak nyilvánítottak, gyors
ütemben tömegesen adták ki. A plébánosoknak is adtak híveik
részére ilyen védőleveleket, s az engedélyezett 2500 helyett hama
rosan 15 OOO volt forgalomban. A keresztlevelek felmutatását
megkívánták, de valódiságukat már nem ellenőrizték. Ez az akció
sok embemek mentette meg az életét annak ellenére, hogy a nyi-
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A zsidóság nyilas
osztályozása

lasok a védelem alá helyezett házak mentességét gyakran megsér
tették, s elhurcoltak védőlevéllel rendelkező személyeket is. Az
atrocitások miatt a nunciaturának naponta néha többször is kel
lett tiltakoznia, s így viszonya a kormánnyal feszültté vált. Rotta
ezért november 16-án újabb megbeszélésre hívta egybe a semleges
diplomatákat, s abban a reményben, hogy közös fellépésük eredmé
nyesebb lesz, másnap a svéd követ társaságában egy újabb közös
memorandumot adott át Szálasinak. Felpanaszolták ebben, hogy
Szálasi és az új kormány ígérete ellenére, hogy nem lesz deportálás,
biztos forrásból értesültek arról, hogy az összes zsidók deportálását

.újból elhatározták, s ezt kegyetlen szigorúsággal hajtják végre. Azt
az állítást, hogy nincs szö deportálásról, hanem csak külföldi mun
kaszolgálatról, eleve megcáfolja ugyanis a borzalmas valóság, a kis
gyermekek, aggastyánok, betegek elhurcolása. Kérték ezért, hogy
vonja vissza a kormányadeportálásra vonatkozó határozatát, füg
gessze fel a folyamatban lévő intézkedéseket, térhessenek az ottho
naikból már eltávolítottak a legrövidebb idő alatt oda vissza, része
sítsék a koncentrációs táborokban lévőket emberi bánásmódban, biz
tosítva vallási ellátásukat is, s hajtsák végre teljesen és lojálisan a kö
vetségek védnöksége alatt állók érdekében hozott rendelkezéseket.
Remélték végül, hogy a kormány jól megérti diplomáciai lépésüket
s visszatér Szálasi kijelentéseihez és ígéreteihez.

Figyelmeztették a kormányt felelősségére, a hatalmak részéről

várható megtorlásra, arra, hogy Magyarország megszállói a zsi
dókkal szemben alkalmazott módszereket alkalmazhatnák a ma
gyar néppel szemben.

Szálasi a memorandumra válaszul végleges eihatározásaként kö
zölte, hogy a magyarországi zsidókat hat csoportra osztotta. Rövi
den összefoglalva: 1. Külföldi menleves zsidókra, akiket elutazásu
kig védett házakba tömörítenek, s létszámuk a megállapodásokon
felül nem emelhető. 2. A német kormány részére kölcsönadott mun
kaképes zsidókra. 3. A Magyarországon egyelőre visszamaradó zsi
dókra, akiket gettóban koncentrálnak, s a tervek szerint négy cso
portra oszlanak: a) A 2. pontban említett, de valamilyen okból el
szállításra még nem kerültekre. b) a szállításra vagy gyaloglásra
képtelen gyermekekre, aggokra, betegekre, c) a Vöröskereszt védel
me alatt álló gyermekotthonokban elhelyezett gyermekekre és fel
ügyelőikre, d) keresztény vallású zsidókra, akik részére a gettóban
külön, kereszttel ellátható épületeket kell kijelölni, csillag helyett fol
tot hordanak és saját tanácsuk van. A 4. csoportba sorozta Szálasi
válasza a belügyminiszter által elismert mentességi bizonyítvánnyal
ellátottakat, akik a fajvédelmi és vagyonjogi megszorításokon kívül
a többi rendelkezések alól mentesítve voltak. Az 5. csoportot a teljes
mentességet élvező egyházi személyek, papok, apácák alkották, aki
ket azonban valamelyik rendházban kellett volna elkülöníteni s be
látható időn belül külföldre áthelyezni, ill. átvétetni. A 6. csoportba
tartozó külföldi állampolgárságú és azok a magyar honos zsidók,
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A nyilasok támadása a
Szent Kereszt

Egyesület ellen

Ravasz László
ösztönzése

akik útlevelüket már jegyzékbe vétették kötelesek lettek volna az
országot december l-ig elhagyni.

Ugyanaznap, hogy Szálasi e válaszát átadta, a nyilasok megrohan
ták a Szent Kereszt Egyesület helyiségeit, Cavalliert, az Egyesület ve
zetőjét megsebesítették, s a nuncius védőlevelére vagy ügyeinek elin
tézése várakozó mintegy 150 emberrel együtt elhurcolták. A nuncius
tiltakozására Cavalliert elengedték, a többieket azonban deportálták.

A prímás november 8-i, valamint Ravasz református püspök
hasonló átiratára Szálasi helyett november 24-én Szőllösi Jenő mi
niszterelnök-helyettes válaszolt. Közölte velük, hogy Szálasi "ki
járta" a Führemél a vegyesházasok jogi helyzetének változatlanul
hagyását. Tudatta egyúttal, hogy a zsidókat Budapesten elkülöní
tik, a munkaszolgálatosokat pedig a német határ felé viszik, mert
attól tartanak, hogy orosz megszállás esetén a magyarokkal kegyet
lenkedni fognak. Mindezt azonban emberségesen hajtják végre.

Ravasz e válasz után a svéd Waldemar Langlet közvetítésével
levélben kérte a prímást, hogy vezesse őt az evangélikus egyház
képviselőjével együtt az államfő elé s közösen adjanak át neki
egy tiltakozó memorandumot. A már ekkor súlyosan beteg prí
más a sok hiábavaló tiltakozás után ettől sem várt eredményt, s
azt válaszolta, hogy már eljárt Szálasinál s nincs kedve ezt har
madmagával megismételni. De mindjárt terjedelmes memo ran
dummal fordult újból Szálasihoz, melyben megismételte a neki
október 24-én élőszóval mondottakat, s felpanaszolta, hogy az
előző kormányoknál elért bizonyos enyhítéseket eltörölték.

"Püspöktársaimmal együtt bíztam ezekben a hivatalos miniszterelnö
ki ígéretekben. Azonban most sajnálattal vagyok kénytelen megállapíta
ni, hogy ezeket a hivatalos írásban is kapott ígéreteket nem követi a be
váltás, hanem annak éppen ellenkezője, hiszen az atrocitások napirenden
vannak, és a zsidó vallású magyar állampolgárokkal együtt a keresztény
vallású, de zsidó származású híveiket is, akár öregek, akár betegek, akár
gyenge asszonyok, akár apró gyermekek, télvíz idején, több száz kilomé
teres úton gyalogosan hajtják ki az országból a bizonytalanságba. Mind
ezekért a felelősséget püspöktársaimmal együtt az 1944:X tc. ellenére is
elhárítjuk magunktól. (oo.)

Mikor a fent felsorolt és fel nem sorolt igazságtalan rendelkezések el
len az Isten íratlan és írott törvényei, az igazságosság és a nemzet igazi
érdekei alapján a magam és püspöktársaim nevében az utolsó pillanat
ban is ünnepélyesen óvást emelek: az igazságtalan rendelkezések hatály
talanítását és ezek végrehajtásának azonnali felfüggesztését, az érdekel
teknek pedig - ha jogfosztásukkal arányos egyéni büntettet nem követ
tek el - jogaikba való visszahelyezését kérem."

Másnap, november 26-án, megküldte a prímás memoranduma
másolatát Rottnak, valamint három példányban Langletnek is,
kérve őt, hogy egy-egy példányt adjon át Ravasz és Raffay pro
testáns püspököknek azzal, hogy esetleg ők is hasonló írásbeli til-
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Kútfők és irodalom.
E fejezetben mondottak
hoz felhasználtuk az or
szággyűlési nyomtatvá-

nyokat s az idézell püs
pöki konferenciák jegyző

könyveit. Előadásunk el
sősorban a prímási levél
támak lefilmezell s Buda-

pesten az Országos Le
véltár filmtárának 1623-

1626. sz. dobozaiban ta
lálható anyagán alapul.
Felhasználtuk ehhez ki
egészítésül Lévai Jenő:

Fekete könyv, Szürke
könyv, Fehér könyv c.

1946-ban és Zsidósors
Magyarországon c. 1948·
ban megjelent köteteit. A

zsidóság térfoglalásáról
adatok Pezenhoffer An·

tal: Csonkamagyarország
értelmiségének összetéte

le c. művében (Magyar
Katolikus Almanach, IV-
V. évi., 1930-31, 581

593) és a Katolikus
Szemle 1938 májusi szá

mának 279-288. lapjain
megjelent névlelen tanul·

mánya: A hazai zsidó
ság foglalkozási megosz·
lása és a .zsidótörvény"

várható kihatásai.

takozással éljenek. Ez volt a prímás utolsó lépése ez ügyben, mert
Szálasi már nem is válaszolt memorandumára.

A nuncius még tovább folytatta tevékenységét. Kitöltetlenül
adott védleveleivel a lazarista P.Köhlernek még a német határnál
is sikerült kiszabadítani vallásukra való tekintet nélkül vagy 4700
szerencsétlen deportáltat. Apor Vilmos is mindent elkövetett,
hogy az egyházmegyéjén átvonuló deportáltakon segítsen. S nem
igen akadt az országban, különösen Budapesten, egyházi intéz
mény vagy szerzetház, ahol ne rejtegettek volna üldözötteket,
akiknek legnagyobb részét sikerült is megmenteni.

Budapesten a Lazaristák 30 férfit rejtegettek és mentettek meg
rendházukban. Az Irgalmas Nővérek anyaházában 150 gyermek
és 50 felnőtt talált menedéket. A gyermekek deportált szülők

gyermekei voltak. A Sophianumban a Szent Szív Társaság nővé

rei 80 nőt, 40 gyermeket és 10 férfit mentettek meg. A Bencés Ob
láták 10 politikai menekültet és 82 faji, illetve vallási okból üldö
zöttet fogadtak falaik közé. A sashegyi Sion-zárda nővéreinek si
került a náluk rejtőző 110 védencüket a Gestapo elől kimenekíteni
és máshol elhelyezni. A Ferences Missziós Nővéreknél rejtőzködő

120 gyermekre és 30 felnőttre december 10-én rátörtek azonban a
nyilasok, a legtöbbjüket elhurcolták. A Szent Erzsébet-apácák vi
szont a kórházukba befogadott 100 zsidó beteget a nyilasok kuta
tásai ellenére is meg tudták menteni. A Jézus Szíve Népleányok
könyvkereskedésükben, a Kordában a bujkálók elhelyezésével
foglalkoztak s mintegy 2000 zsidót juttattak hamis iratokhoz és
lakáshoz. A Kollégium Marianumban 100 zsidó származású leány
maradt épségben. A Szent Anna Kollegium jóakaratú rendőrök

segítségével ISO, nagyobbrészt vidékről menekült üldözöttet rejte
getett. A Kollegium Theresianumban a nyilasok ismételt házkuta
tásai ellenére is sikerült megmenteni 30 üldözöttet. Megmenekült
az Angolkisasszonyok két rendházába befogadott 100 gyermek és
40 felnőtt is. A Központi Papnevelde is rejtegetett gyermekeket s
átmenetileg adott bujdosóknak is hajlékot. Az Óbudai Irgalom
háznak sikerült a nyilasok által karácsony előtt ott felfedezett rej
tőzködőket, 25 felnőttet és 15 gyermeket a pesti oldalra védett há
zakba átjuttatni, A Jó Pásztor szerzetesnőknek is sikerült a zárdá
jukban rejtegetett 112 leányt a nyilasok razziái ellenére egy szom
szédba vezető ajtónyílás segítségével megmenteni. AMaristák
Champagnat intézetére azonban a náluk bujkáló francia katonák
közül az egyik árulása folytán rátört egy éjjel a Gestapo negyven
embere s száz bennlakó növendékük kétharmadát, s a gyerme
kek ott rejtőzködő ötven szülőjét nagyobb részét hat szerzetessel
együtt a Várba hurcolták. A szerzeteseket csak megkínozták, az
elhurcolt zsidókat azonban megölték. Az intézetben felejtett né
hány felnőtt és gyermek azonban megmenekült. Elhurcolták s
részben a Dunába hajszolták, részben deportálták a nyilasok és a
Gestapo emberei az Isteni Megváltó Leányainak svábhegyi anya-
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Az 1944. október 15·ig
megjelent rendeleteket

és dokumentumokat egy·
begyűjtve hozza Bene

schofsky-Karsai: Vádirat
a nácizmus ellen c. ed

dig megjelent három kö-
tetet (Bp. 1958, 1960,

1967). Az üldözöltek vé
delmében résztvett főpa

pok és egyházi intézmé·
nyek mentőmunkájáról a

Meszlényi Antal által
szerkesztett és részben

írt: A magyar katolikus
egyház az emberi jogok

védelmében (Bp.1947) c.
kötel. Serédinek a

kormánnyal folytatott tár
gyalásairól július s-én

püspöktársainak írt leve
lét közölte Bánk József

a Vigilia 1978 áprilisi szá
mában a 266·69. lapo
kon. Sok adat a német

megszállók követeléseire
s a deportálásokra vonat
kozóan A Wilhelmstrasse
és Magyarország c. (Bp.
1968) okmánygyűjtemé·

nyében. L. még Be
reczky Albert: A magyar

protestantizmus a zsidóül
dözés ellen (Bp. 1945)
c. füzetét, valamint Kó·

nya István: A magyar re
formátus egyház felső ve
zetésének politikai ideoló
giája a Horthy-korszakban

(Bp. 1967) 189·196.

házában menedéket talált 150 gyermeket is. Felfedezték az Isteni
Szeretet Leányainak zárdájában elrejtőzött 110 menekültet is, s a
háztetőn át elmenekült öt bujdosó kivételével elhurcolták őket. A
Ranolder Intézetnek viszont sikerült a fiktív hadiüzemükben alkal
mazott száz zsidó származású leányt megmentenie. A jezsuiták
rendházában vagy 150 üldözött talált menedékre. A nyilasok ismét
lődő razziáinak azzal sikerült véget vetniök, hogy az ugyancsak ná
luk rejtőzködő keresztény katonaszökevények közül kettőt-kettőt

rendőregyenruhábaöltöztetve s a portásfülkét rendőrszebává átala
kítva megakadályozták a további kutatásokat. A Szent Szív Társaság
István úti zárdájában 200 nő és gyermek élte át az ostromot. A Szo
ciális Testvérek által megmentettek száma kétezer. 25 üldözöttet rej
tegettek a vezetésük. alatt álló Bokréta utcai női otthonukban, innét
azonban a feljelentésre megjelent nyilasok hatot hurcoltak el közü
lük, akiknek az iratait nem találták rendben, de magukkal vitték az
otthon vezetőjét, Schalkház Sára nővért és vele együtt Bemovics Vil
ma hitoktatónőt. akik életükkel fizettek mentési akciójukért. Nagy
arányúan foglalkozott a Szent Teréz Intézet bujdosóknak menleve
lekkel, hamis iratokkal való ellátásával s rejtekhelyre juttatásával.
Magában az intézetben harmincan találtak menedéket. A Szatmári
Irgalmas Nővérek Otthonában húsz zsidót rejtegettek. A Caritas
központ kicsiny helységében 11 üldözöttet sikerült elrejteni. A Josep
hinumban 60 gyermek és két felnőtt, az Unio Eucharistica kis kórhá
zában pedig 20 üldözött kapott menedéket. Az utóbbi helyről azon
ban elhurcolták őket. A kórház vezető nővére ezután új lakást bérelt
s újból zsidó rejtőzökkel vette magát körül, Pataky Arnold teológiai
tanár is átadta a lakását e célra. A szaléziánusok 12 felnőttnek s 40
gyermeknek adtak oltalmat, de háromszor is rájuk törtek. A házfő

nököt és helyettesét véresre verték s csak a nuncius közbenjárása
mentette meg életüket. A bencések székházának légoltalrni pincéjé
ben nyolcvan, a ciszterciták rendházában pedig 15 üldözött vészelte
át az ostromot. Az Irgalmasok budai kórházában is sokan találtak
menedéket. A mentési akciók egyik legfőbb irányítója P. Köhler mel
lett a jezsuita P. Raile volt, rendtársai: P. Reisz és P. Jánosi segítségé
vel. Mikor a zsidókat gettóba zárták P. Köhler külön engedéllyel ál
landóan velük. volt s 14 szükségházban és két kápolnában viselte
gondjukat. Január 6-án a nunciatura védelme alatt álló házak lakóit
is bekísérték a gettóba, mert megtagadták vatikáni állampolgársá
guk elismerését. Ez szerencséjükké vált, mert a nagy pusztulásban a
pesti gettó a főváros ostromát csodálatos módon túlélte.

A nuncius a semleges hatalmak képviselőivel december 23-án
még egy utolsó közös jegyzékben kérte a kormánytól, hogy a
gyermekeket ne kényszerítsék a gettóba, s a követségek által fel
állított vagy védelembe vett menedékhelyeken vagy a Vörös
kereszt különféle intézményeiben maradhassanak. Rotta nem tá
vozott el a kormánnyal az orosz előnyomulás elől Budapestről s
folytatta emberbaráti tevékenységét, amíg módjában volt.
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