
450 A ZSIDÓ TANÁCS 

legét. A szervezés tekintetében minden hitközség megmarad hitközségnek, 
de egyébként minden hitközséghez tartozó intézmény a Központi Tanács 
rendelkezése alá kerül. De ha valaki például alapítványt tett, hogy a Talmud-
tóra-egyletben a lelkiüdvéért imádkozzanak, annak nincs semmi értelme, 
hogy ily alapítvány megmaradjon. Ezt a pénzt használják más célra, és az ala-
pítványok is a Központi Tanács rendelkezése alá kerülnek. 

Hangsúlyozta, hogy mindezek a dolgok addig tartanak, amíg a háború tart. 
A háború után a zsidók szabadok lesznek, és azt tehetnek, amit akarnak. 
Mindaz, ami a zsidókérdésben történik, tulajdonképpen csak a háború ide-
jére szól, a háború befejeztével a németek megint mindent engedni fognak, 
mint azelőtt. 
Általában kijelentette, hogy nem barátja az erőszaknak, és azt kívánja, hogy 
e nélkül menjenek a dolgok, mert a Personált náluk nagy P-vel írják. Vagyis 
nekik szükségük van minden emberre, tehát nem állíthatnak annyi őrt fel. 
Eddigi tapasztalatai szerint ott történtek csak erőszakosságok és kivégzések, 
ahol a zsidóság az ellenkezésbe csapott át. Ha itt megtörténne, hogy akár a 
rutén partizánokhoz, akár Tito bandáihoz csatlakozna a zsidóság - mint Gö-
rögországban - , akkor kíméletlenül lekaszálja őket, mert háború van, és há-
borúban nem lehet másképp eljárni. De ha a zsidóság megérti, hogy nem kí-
ván tőle mást, mint hogy rendet és'fegyelmet tartson és dolgozzék abban a 
munkakörben, amit kijelöltek számára, legyen az akár a nyergesiparban, akár 
erdőirtásban, akár otthoni munkában, például kesztyűcsinálásban, akkor 
nemcsak hogy bántódástól nem kell tartania, de meg fogja védeni minden 
hántástól, és ugyanabban az elbánásban, fizetésben fog részesülni, mint a 
többi munkások. Nagy súlyt vet arra, hogy ezt a gondolatát a zsidóság széles 
rétegeivel is közöljék, ezért a megjelenő rendelet intézkedik majd arról is, 
hogy minden zsidó háztartásnak kötelessége lesz A Magyar Zsidók Lapjai já-
ratni. Ajánlja, hogy az árat úgy szabjuk meg, hogy a Zsidó Tanácsnak kellő 
jövedelme legyen belőle. 

Az igen természetes, hogy egyesek, mint ilyen nagyszámú zsidóságban elő-
fordulhat, olyat követnek el, amiért nem lehet felelősséget vállalni. Ezt ő is 
természetesnek találja, és kellően tud majd a tekintetben mérlegelni. Viszont 
megismételte, hogy minden egyéni atrocitástól is meg akarja védeni a zsidó-
ságot, és ezért bárhol történik, akár a német katonák részéről, azonnal jelent-
sék neki, és azokkal a legkeményebben fog elbánni. A legszigorúbban meg 
fogja büntetni azokat, akik zsidó vagyonból akarnak meggazdagodni. 

A zsidóság megszervezése egységes legyen, a kultuszadót, ha szükségesnek 
látjuk, emeljük, és a Zsidó Tanács intézkedésének mindenki engedelmesked-
ni tartozik, és hogy ez megtörténjék, erről majd ő gondoskodik. 

Egyébként kijelentette, hogy ő a nyílt szó barátja, és mindent nyíltan és 
őszintén mondjunk meg neki, és ő őszinte választ fog adni. Olyan nagy gya-
korlata van már a zsidóügyek intézésében, hogy ne higgyük azt, hogy őt bárki 
félrevezetheti valamiben, és ha ezt valaki megpróbálja, akkor meggyűlik vele 
a baja. 

Ezután megható jelenet következett. Dr. Gábor János felállott, és elmondot-
ta, hogy a sárga csillag bevezetése őt kétségbe ejti. Néhai édesatyja őrnagy 


