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egy rendőr kíséretében, a Központi Zsidó Tartács két megbízottjával. A tan-
testületi tag felügyelete alatt készítik el az érdekeltek a lakás leltárát. 

A tantestületi tagok közreműködése a következőkből áll: 

1 . Megállapítják, hogy a lakásban milyen felszerelési, berendezési és szükség-
leti tárgyakat kell benthagyni, éspedig ágyakat ágyneművel, szekrényeket, 
asztalokat, székeket, lámpákat, felsőruhaneműt, fehérneműt, étkező- és 
konyhafelszerelést (tányérokat, evőeszközöket, főzőedényeket stb.). Mind-
ezt oly szükséges mértékben, hogy a hajléktalanná vált és mindenüket elvesz-
tett családok életüket a legszükségesebb berendezésekkel és eszközökkel hu-
zamosabb időn át tovább folytathassák. A lakásban otthagyható felszerelése-
ket és tárgyakat tehát ennek figyelembevételével kell meghatározni és leltárba 
venni. 
2. Az illető lakó kiköltözésekor a tantestületi tagok - a házfelügyelő jelenlé-
tében - ellenőrzik, hogy a leltárba felvett tárgyakat valóban otthagyták-e a la-
kásban. Ellenőrzik és megállapítják az elektromos árammérő, valamint a 
gázmérő állását, és ezt is feljegyzik a leltár végére, továbbá ellenőrzik azt, 
hogy a kályháb an a tüzet eloltották-e, a vízvezetéki berendezést gondosan el-
zárták-e, az összes felszerelési tárgyak ép és használható állapotban marad-
tak-e, és általában a lakás lakható állapotban maradt-e. Azután a lakás ajtaját 
gondosan lezárják, lepecsételik, aláírásukkal, majd pecsétnyomójukkal vagy 
más megfelelő eszközökkel alkalmazott zárjegy útján. Az elköltöző lakó az 
így lezárt borítékot a Központi Zsidó Tanácsnak szolgáltatja be. 

3. A lakásokat ezután az illetékes kerületi elöljárók utalják ki, az említett bo-
rítékok átadása mellett. A tantestületi tagok majd külön értesítésre a kijelölt 
Új lakóval együttesen újból megjelennek az illető lakásban. A házfelügyelő je-
lenlétében megállapítják, hogy az ajtó pecsétje sértetlen-e. A lakásban min-
den rendben van-e, a leltári tárgyak mind épségben megvannak-e, a villany-
mérő és gázóra állása egyezik-e a leltárban feltüntetett állással. A lakóval ez-
után a lakás ilyen átvételét igazoltatják, és ezt az igazolást az illetékes kerületi 
elöljárókhoz juttatják el. 4 

A 60-70 rekvirálöcsoport április 5-én délelőtt indult el feladata telje-
sítésére, aznap, amikor a sárga csillag kötelező viselését előíró rendelet 
életbe lépett. Mivel a kulcsok és a leltár átadásának határideje csupán né-
hány órát engedélyezett, sok zsidót valósággal kidobtak a lakásából. Mi-
helyt a rekvirálócsoportok nekiláttak munkájuknak, a Zsidó Tanácshoz új 
parancs érkezett további ezer lakás átadására az április 4-én délután tör-
tént bombázás megtorlásaként. Mivel 4 órára nem adták át az 1500 kul-
csot, Koltay letartóztatta Kahan-Franklt és Wilhelmet, s a Sváb-hegyre 
vitte őket. Másnap csak Szentmiklóssy közbenjárására engedték őket 
szabadon, aki a késésért a keresztény tanítók és rendőrök időigényes ki-
jelölését okolta. Endre két óra hosszabbítást adott, és délután fél hétre 
1500 kulcsot adtak le a Városházán.35 

Nyilvánvaló, hogy a kurta határidő szorításában ténykedő rekviráló-


