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A Veritas Intézet egyik történésze azt nyilatkozta a Kossuth rádióban, hogy „a numerus clausus nem volt
nulladik zsidótörvény”, mert „kizárólag a zsidóság egy töredékére irányult”. Sokan felhorkanunk erre itt a
XXI. században, de a Veritasnak igazából nem velünk van vitája, hanem – az igazsággal. Hagyján, hogy
nem törődik a Virradat című lap 1920. július 13-án publikált aggályával, mely szerint nem tudni, „mi
történik az olyan fakultásokon, ahol a tanárok fele zsidó, kétharmada pedig liberális gondolkodású”.
Nagyobb gond, hogy a Veritas történésze semmibe veszi Gömbös Gyulát is, aki a T. Házban 1920.
szeptember 17-én kijelentette: „itt zsidókérdésről, a zsidókérdés intézményes megoldásáról van szó. Mi,
akiket ezen jelszavak mellett választottak meg, nem is dönthetünk másképp!” Ráadásul Gömbös 1928-ban
sem tagadta, hogy „a numerus clausus törvénye, igenis, fajvédő törvény. Amikor megszavazták, fajvédő
törvényt akartak kreálni egy faj ellen!” A Veritas tehát nemlétezőként kezel mindenkit, aki nem őt igazolja,
bárkit, aki nem óhajtja 1920 revidivusát? Nyilván félre fogják söpörni a numerus clausust beterjesztő
kultuszminiszter, Haller István véleményét is, aki 1926-os könyvében így számolt be a fejleményekről:
„Csak úgy zúgtak, háborogtak, dübörögtek a tézisek, hogy el kell törölni a numerus clausust, el a
demokrácia, a liberalizmus, a tanszabadság, a humanizmus, a jogegyenlőség nevében...” Hogy ez a
felemásra sikeredett törvény kecsegtetőbb legyen, A Cél című folyóirat köre követelni kezdte: „tegyék
lehetetlenné a zsidók külföldi egyetemen szerzett diplomájának nosztriﬁkálását (honosítását)”. A Veritas
nyilván erre is csak legyint, miként a Hóman-vitában is azzal negligált minden ellenérvet, hogy „ami
sajtóidézet, az nem számít”. No de ott az Ébredők második országos konferenciájának határozata, mely
arról döntött, hogy „a numerus clausust javítsa meg az egyetemi ifjúság jól ismert ökle. Amíg keresztényi
jogrendet nem alkothatunk, legyen inkább keresztény ököljog!” A Nemzetőr (megint egy újság, pfuj!)
1940. december 9-én hírül adta, hogy „követelik a numerus nullus bevezetését a zsidó egyetemi
hallgatókkal kapcsolatban”. Ez már – gondolom – tényleg csak hab (a Veritas) tortáján.

