
474 A ZSIDÓ TANÁCS 

befejeződött a deportálás, fogadta az áttért zsidók küldöttségét. Az ülés 
egyik eredménye az volt, hogy a háromtagú küldöttség (Török, Somló 
Endre és Sebestyén András) működésiszabályzat-tervezetet dolgozott ki 
egy megalakítandó Magyarországi Keresztény Zsidók Szövetsége számá-
ra. 153 A 28 cikkelyből álló tervezetet másnap adták át Takátsnak egy kí-
sérőlevéllel együtt, amelyben Török és társai azt kérték, hogy mivel az át-
tért zsidók már nem tartoznak a Magyarországi Zsidók Országos Szövet-
sége Ideiglenes Intézőbizottságához, az egyházak kívánságának 
megfelelően mentesítsék őket a sárga csillag viselése alól.154 

Július 11-én Török a működésiszabályzat-tervezet egyik példányát el-
küldte Ravasz László püspöknek. Ugyanezen a napon azonban mind 
Blaskovich, mind Takáts arról tájékoztatta Törököt, hogy mivel a külön 
szervezet létrehozásához kormányrendeletre van szükség, az áttért zsi-
dókkal kapcsolatos kérdésekkel a Zsidó Tanács külön részlege fog foglal-
kozni. Az egyházak, a Jó Pásztor Misszió, valamint a Szent Kereszt Egye-
sület vezetői nem tántorodtak el attól az elhatározásuktól, hogy az áttért 
zsidókat kivonják a Zsidó Tanács hatásköréből. A kormányzati jogi aka-
dályt július 12-én távolították el, amikor Jaross azt ajánlotta a miniszter-
tanácsnak, hogy módosítsák a Zsidó Tanács létrehozására vonatkozó ren-
deletet, s így tegyék lehetővé a Magyarországi Keresztény Zsidók Szövet-
ségének létrehozását, amely hasonló feltételek mellett védelmezné és 
mozdítaná elő a keresztény zsidók érdekeit, mint amelyek a Zsidó Ta-
nácsra vonatkoznak.155 

Az új szervezetet létrehozó rendeletet július 14-én hozták,156 s egyút-
tal Jaross kinevezte Ideiglenes Intézőbizottságának tagjait is. Ezek: dr. 
Auer György, Sebestyén András, Antal Sándor, Rózsa Pál, dr. Kádár Mi-
hály, Török Sándor, Tamás Elemér, Somló Endre és Balassa Sándor.157 

Auert választották meg elnöknek, Törököt pedig alelnöknek, de a 
szövetség tényleges vezetője Török maradt.158 Mihelyt megnyíltak a szö-
vetség irodái a Vörösmarty utcai Skót Misszió épületében, vezetői kap-
csolatot kerestek a keresztény egyházak laikus és vallási vezetőivel, köztük 
Radvánszky Alberttal, a felsőház alelnökével és az evangélikus egyház 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelőjével, s köszönetet mondtak támo-
gatásukért, egyben további segítségüket kérték.159 

Az új szövetség létrejötte után az áttértek számos szervezete kérte fel-
vételét, valamint azt, hogy mentesítsék őket a Zsidó Tanács joghatósága 
alól. Ezek közül a szervezetek közül a legfontosabb a Magyarországi Ke-
resztyén Testvérgyülekezetek és a Krisztus-hívő zsidók voltak. Kérésüket 
Török szervezete teljes mértékben támogatta.160 

Július vége felé a Keresztény Zsidók Szövetsége hosszú beadványt in-. 
tézett Jarosshoz, amelyben segítségét kérte a tagjait érintő néhány fonto-


