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veheti, csak az Isten, vagy az, akinek Isten erre törvényhozó, kormányzó, bí-
rói és végrehajtási hatalmat adott, mert nincs hatalom csak Istentől. Ámde 
ezt az Istentől nyert hatalmat csak igazságosan, vagyis az Isten erkölcsi tör-
vényeivel összhangban szabad gyakorolni, mert igazságtalanságra és saját 
törvényeinek megszegésére Isten senkinek hatalmat nem adott, nem is adha-
tott. 
Mármost, kedves Híveink, ezekben a sorsdöntő időkben az ártatlanok védel-
mében mi, a magyar püspöki kar tagjai, kötelességünket teljesítjük, mikor az 
Isten nevében felemeljük tiltakozó főpásztori szavunkat a hadviselésnek és a 
bombázásoknak a keresztény erkölcstantól elítélt módja ellen. Minden, ha-
dászatilag számba jövő helytől távoli, békés polgárok otthonának szétrom-
bolása, békés nőknek és gyermekeknek alacsonyra szálló repülőkről történő 
géppuskázása, ártatlan gyermekekre ledobott robbanó játékszerekkel okozott 
nyomorékká tétele; mind olyan tények, amelyeket a tisztességre számot tartó 
hadviselés nem engedhet. 

De rámutatunk arra is, hogy mikor ebben a borzalmas világháborúban leg-
inkább rászorulnánk az Isten segítségére, mikor magunknak is gondosan ke-
rülni kellene minden szót és cselekedetet, amellyel magunkra és nemzetünk-
re vonhatjuk Isten haragját: akkor kimondhatatlan szomorúsággal látjuk, 
hogy a keresztény Magyarországon is egymás után olyan intézkedések tétet-
tek, amelyek Isten törvényeivel ellenkeznek. Előttetek, kedves Híveink, nem 
kell részletesen felsorolnunk azokat a rendelkezéseket, amelyek végrehajtá-
suk módjával együtt magatok is jól ismertek, és amelyek magyar polgártársa-
ink egy részének, köztük még azoknak is, akik velünk együtt ugyanezt a szent 
hitet vallják, pusztán származásuk miatt csorbítják vagy el is veszik velük szü-
letett jogait. És mindezt anélkül, hogy egyéni bűnösségüket megállapítanák, 
s ennek alapján bírói ítéletet hoznának. Mindezt csak akkor értenétek meg 
igazán, ha Veletek is ugyanilyen jogfosztások történnének. 

Tőlünk, mint híveinknek Istentől rendelt Főpásztoraitöl, eddig is távol ál-
lott, most is távol áll és ezután is távol fog állni minden pártpolitika, minden 
csoportérdek és minden egyéni érdek. Mi nem vonjuk kétségbe, hogy a ma-
gyar gazdasági, társadalmi és erkölcsi életre a zsidóság egy része bűnösen 
bomlasztó befolyást gyakorolt. Az is tény, hogy a többiek e tekintetben hit-
sorsosaik ellen nem léptek fel. Nem vonjuk kétségbe, hogy a zsidókérdést tör-
vényes és igazságos módon rendezni kell. Tehát azt, hogy az ország gazdasági 
rendszerében a szükséges intézkedések megtörténjenek és a jogosan kifogá-
solható tünetek orvoslást nyerjenek, nemcsak nem kifogásoljuk, hanem kívá-
natosnak tartjuk. Azonban, mivel erkölcsi és főpásztori kötelességünket mu-
lasztanánk el, ha gondosan nem őrködnénk, hogy az igazságosság csorbát ne 
szenvedjen, magyar polgártársainkon és katolikus híveinken pedig puszta 
származásuk miatt sérelem ne essék, azért hónapok óta szóbeli és írásbeli tár-
gyalások útján iparkodtunk általában az igazságosságot, különösen pedig a 
közelmúltban kiadott sérelmes rendelkezésektől sújtott polgártársainkat és 
híveinket védelmünkbe venni, maguknak a sérelmes rendeleteknek pedig 
módosítását, illetve hatálytalanítását kértük. 

Azonban bár itt-ott némi enyhítést sikerült is elérnünk, amit köszönettel fo-
gadtunk, mégis mély fájdalommal és súlyos aggodalommal töltött el bennün-
ket, hogy tárgyalásaink során éppen azt nem sikerült elérnünk, amit pedig 


