
456 A ZSIDÓ TANÁCS 

Röviddel azután, hogy a Tanács kiküldte körieveiét, felhívást tett köz-
zé a magyarországi zsidóság hivatalos lapjában, amely próbálta megnyug-
tatni, egyszersmind engedelmességre sarkallni a zsidókat. Biztosítani kel-
lett őket arról, hogy még mindig hagyományos, bevált vezetőik irányítják 
őket, egyúttal azt a tanácsot adni, hogy engedelmesen hajtsák végre a Ta-
nács és a hatóságok utasításait. A felhívás szövege az alábbi volt: 

Testvérek! 

A magyar hatóságok utasítására és kinevezése alapján megalakult a Magyar 
Zsidók Központi Tanácsa. Tagjai azok a férfiak, akiket a zsidó közbizalom 
még a békeévekben választott a felekezeti intézmények élére. 

A Központi Tanács a magyar zsidóságnak egyetlen, a hatóságok által elis-
mert szerve. Hatáskörébe tartozik mindenki, aki az izr. hitfelekezethez tarto-
zik, vagy aki a legújabb rendeletek értelmében zsidónak számít. 

A magyar hatóságok kizárólag a Központi Tanáccsal tárgyalnak, vele közlik 
az egész ország zsidóságát érintő utasításaikat. Ezeknek az utasításoknak a 
legpontosabb végrehajtásáért nemcsak a Központi Tanács minden egyes tag-
ja felel életével, hanem mindazok is életükkel felelnek, akik a Központi Ta-
nács utasításait a legpontosabban nem teljesítik. 
Testvérek! A magyar zsidóság a hatósági intézkedések végrehajtását saját 
szerveivel köteles foganatosítani. A Központi Tanács tehát nem hatóság, ha-
nem csak a hatóságok végrehajtó szerve. 

A Központi Tanács nem engedheti meg, hogy egyesek engedetlensége miatt 
a kapott utasítások teljesítése meghiúsuljon és ezáltal soha nem tapasztalt 
szerencsétlenség zúduljon az egész közösségre! 

A Központi Tanács felhívására mindenki köteles ott, ahová hívják, megjelen-
ni. A Központi Tanács minden zsidó szellemi, anyagi javai felett, sőt mun-
kaereje felett korlátlan intézkedési jogot, illetve kötelességet kapott. Vala-
mennyien a Központi Tanács közegei vagytok, asszonyok, leányok, férfiak, 
fiúk egyaránt. Vegyétek tudomásul, hogy a Központi Tanács legsúlyosabb 
intézkedései is hatósági intézkedés alapján történnek, és pontos végrehajtá-
suktól úgy az egyes egyénnek, mint az egész közösségnek élete függ. 

Isten legyen velünk, és adjon erőt, képességet, hogy feladatunkat híven tel-
jesíthessük. 
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Alap ugyanezen számában egy cikk is megjelent „Nyugalom és fegye-
lem, a kötelességek önfeláldozó teljesítése" címmel, amelyben újból fi-
gyelmeztettek mindenkit, hogy maradjon nyugodt és fegyelmezett, és 
dolgozzon, ameddig csak képességeiből telik. A Központi Tanács meg-
nyugtatta őket, hogy az illetékes hatóságoktól kapott ígéretek és határo-
zottbiztosítékok alapján a kötelmeiket teljesítő zsidók „ugyanolyan elbá-


