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még bármilyen kapcsolatba lépnének a németekkel, a megfelelő magyar 
hatóságokkal konzultálnak. 

A vallási közösségek fölött a közvetlen joghatóságot a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter gyakorolta. Mivel őt nem érték el, felhívták Tom-
csányi Kálmán belügyminisztériumi államtitkárt és Thuránszky László 
miniszterelnökségi államtitkárt,6 aki azt mondta, hogy arra a kérdésre, 
„tárgyaljanak-e a németekkel", másnap reggel a rendőrfőkapitány fogja 
megadni a választ. A másnapi baljós és velős válasz ez volt: „Amit a né-
metek kívánnak, teljesíteni kell!" A válaszadó Bartha Gyula főkapitány-
helyettes volt, aki a magyar hatóságok álláspontját közvetítette. A parancs 
világosan bizonyította a német és a magyar hatóságok egyetértését a zsi-
dóprobléma kezelésében. Ennek az egyetértésnek az alapján születtek 
meg azok az utasítások, amelyek nyomán május 15. és július 8. között kö-
zel 450 000 zsidót deportáltak. 

Március 20-án reggel a Pesti Izraelita Hitközség elöljárói a legrosz-
szabb lehetőségekre is felkészülve gyülekeztek a székházban. Többen fe-
leségükkel jelentek meg, és kis táskában hozták magukkal a legszüksége-
sebbet, A németeket dr. Gábor János, a hitközség egyik ügyvédje várta, 
aki jól beszélt németül. Az elkövetkező hónapokban ő lett az összekötő 
a Tanács és Eichmann Sonderkommandója között. 

Az ülés a hitközségi épület harmadik emeletén, az elöljárósági terem-
ben zajlott. Amíg a német gyorsíróra vártak, aki a jegyzőkönyvet készítet-
te, Krumey, észrevéve a táskákat, mindenkit megnyugtatott, hogy nem 
lesznek letartóztatások. Továbbá biztosította őket, hogy a háborús körül-
mények miatt lesznek ugyan bizonyos korlátozások, de senki személyes és 
tulajdonjogait nem fogják megsérteni, és nem lesznek deportálások. A 
gyorsíró megérkezése után a különleges alakulat képviselői ismertették 
első utasításaikat. 

Krumey udvariasan, ám határozottan tájékoztatta a PIH vezetőit, 
hogy mostantól kezdve minden zsidóügy kizárólagosan az ő hatáskörük-
be tartozik. Másnap délig Zsidó Tanácsot kell létrehozniuk, amelynek 
minden zsidó a hatáskörébe tartozik. Igazolványokat fognak kiállítani, 
amelyek a Tanács tagjait mentesítik a zsidóellenes intézkedések alól, hogy 
megfelelően el tudják látni feladataikat. Senki sem hagyhatja el lakóhe-
lyét, a hitközség hivatalos lapja és a többi zsidó kiadvány ezentúl csak a 
Gestapo cenzúraengedélyével jelenhet meg. A németek ezután közölték, 
hogy másnap délután 5 órára össze kell hívni a fővárosban lévő összes zsi-
dó intézmény vezetőit. A PIH vezetőit újból megnyugtatták, hogy zsidó 
volta miatt senkit sem ér bántódás. Mindenki folytassa munkáját, a hit-
község elláthatja feladatait, beleértve a vallási jellegűeket is. A PIH veze-
tőit megkérték, nyugtassák meg a tömegeket, és kerüljék el a pánikot — e 


