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március 29-e után hozott, amikor kiadták a zsidóellenes rendeletek első 
sorozatát, fokozatosan szétoszlatták ezeket a reményeket. De addigra a 
Tanács már csak eszköz volt a németek kezében a zsidó tömegek félreve-
zetésére. 

A zsidó tömegek megnyugtatása 
A folyamat a Központi Zsidó Tanács felhívásával kezdődött, amely a 

hitközség hivatalos lapjának, A Magyar Zsidók Lapjának első, német cen-
zúra által ellenőrzött számában jelent meg.42 Az 1944. március 23-i 
számban a Tanács az alábbi, „Felhívás a magyar zsidósághoz!" c. cikket 
tette közzé: 

A mai időkben nyíltan, félre nem érthető módon kell beszélni, mert minden 
magatartáshoz, minden cselekvéshez mélyreható és komoly következmények 
fűződnek. De azért is szükség van a világos és nyílt beszédre, mert ez alkal-
mas arra, hogy sok lappangó bizonytalanságot oszlasson el, és teljes határo-
zottsággal jelölje meg azt az utat, amelyen mindenki megkímélheti önmagát 
és a közösséget a hátrányoktól. Mert ma, inkább, mint bármikor, tisztában 
kell lennünk azzal, hogy nemcsak önmagunkért vagyunk felelősek, hanem 
magatartásunkból balmegítélés származhatik valamennyiünkre is. Az illeték-
es hatóságok határozott utasításának közlésével jelölhetjük meg azokat a kö-
vetendő elveket és cselekvési módokat, amelyek mindenkire kötelezőek. 

A Magyar Zsidók Lapja ezúttal is és a jövőben is pontosan és hitelesen fogja 
tájékoztatni a magyar zsidóságot azokról az utasításokról és rendelkezések-
ről, amelyeket a hatóságok előszabnak. 

Mindenki dolgozzék, teljesítse kötelességét, vegyen részt ereje megfeszítésé-
vel a hatóságok által előírt módon munkájával, azon a helyen, amelyre köte-
lessége állította. 

Rámutathatunk arra, mégpedig az illetékes hatóságok határozott állásfogla-
lása alapján, hogy a zsidó hitélet, kulturális és szociális élet folyik tovább. í z 
mindenkire megnyugtatóan hathat. 

A zsidóság részéről egy Központi Tanács alakítása'kívántatott meg, mely a 
szükséghez képest nagyobb taglétszámú belső választmányokat a maga ha-
táskörében önállóan alakítja meg. A Központi Tanács az egyetlen meghatal-
mazott és felelős szerve az egész zsidóságnak, amely hivatva van, mint ille-
tékes szerv, a német hatósággal az érintkezést fenntartani. 

Az a kijelentés történt, hogy zsidó volta miatt senkit nem tartóztatnak le, és 
ha egyes letartóztatások szükségesek, ez más okokból történik. 

Budapest területét zsidónak engedély nélkül elhagynia nem szabad, ugyan-
csak tilos lakást változtatni engedély nélkül. Vidékről zsidó nem jöhet Buda-
pestre. A vidékről újabban Budapestre érkező zsidó nyomban bejelentendő. 
Utazási vagy lakásváltoztatási kérelmeket a Központi Tanács útján kell be-
nyújtani. 


