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tályt a rendkívül rátermett és lelkiismeretes Domonkos Miksa irányította, 
aki - a rá nehezedő állandó nyomás ellenére - fáradhatadanul dolgozott 
üldözött közössége érdekében. Hatékonyságát fokozta, hogy mivel az el-
ső világháborúban magas tiszti kitüntetést kapott, mentesült a zsidóelle-
nes intézkedések hatálya alól. Ebben a minőségében talán ő volt az egyik 
leg-értékesebb és leghatékonyabb zsidó vezető a nyüas korszakban és a 
szovjet ostrom idején.59 

Az oktatási és kulturális ügyosztály a megszállás idején csak részben 
foglalkozott a nevében megjelölt feladatokkal. Noha több „progresszív" 
és ortodox oktatási intézményt működtetett Budapesten, elsődleges fel-
adata az volt, hogy a diákságot a Tanács munkájának elősegítésére szer-
vezze meg. Diákokat használtak küldöncnek a zsidókra kényszerített te-
lefonkorlátozások miatt. Az osztály alkalmazottaival együtt akkor is az ő 
segítségüket vették igénybe, amikor időről időre lakásokat kellett elven-
ni, és a kiköltöztetett zsidókat el kellett helyezni. 

A külföldi ügyosztály intézte a kivándorlási ügyeket, és elvileg a cio-
nista szervezetek és a Palesztina Hivatal ügyeiben is illetékes volt. 

A hitéleti hivatal hatáskörébe tartoztak a különböző gyülekezetek val-
lásgyakorlással kapcsolatos problémái. Egyik részlege, a szertartási ügy-
osztály és anyakönyvi hivatal különösen sokrétű feladatot látott el a meg-
szállás alatt, mert ez foglalkozott a kitérésekkel. Ugrásszerűen nőtt azok-
nak a zsidóknak a száma, akik életük megmentése érdekében ki akartak 
keresztelkedni. 1944. január 1. és március 17. között például csak 176-an 
keresztelkedtek ki; március 20. és május 5. között viszont 1072-en. Az 
anyakönyvi hivatal halálesetek bejegyzésével is foglalkozott: a megszállás 
első heteiben Budapesten 420 haláleset és csak 39 születés történt.60 

Az egyik legnagyobb és legelfoglaltabb részleg a lakás- és utazási ügy-
osztály volt. Különösen tevékeny volt a lakásügyi részleg, amely állandó-
an nagy nyomás alatt állt, mert folyton elárasztották a működésével kap-
csolatos kérelmek és panaszok. Az érintett zsidóknak, akiknek lakását - a 
magyar és német hatóságok ismédődő követeléseit kielégítendő - el kel-
lett Venni, igen sok keserűséget okozott ez az osztály . Feladatai különösen 
a szövetségesek légitámadásai után váltak nehézzé, és szinte emberfeletti 
erőfeszítéseket követeltek júniusban, amikor a zsidókat utasították, hogy 
a megjelölt csillagos házakba költözzenek (lásd a 24. fejezetet). Az ügy-
osztály hatékonyan látta el feladatát, noha időnként elkerülhetetlen volt, 
hogy könyörtelenül járjon el - mindez Müller erőteljes és hatékony irá-
nyításának köszönhető. Legközelebbi munkatársai Trobits Miksa, az 
osztály ügyintézője, dr. Kun Ármin, dr. Kurzweü István és Bánó Dezső 
voltak. Az utóbbi kettő korábban a Pesti Izraelita Hitközség közérdekű 


