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Említettük neki, hogy jelentkezni akarunk a kormányzónál. Azt ő tudomásul 
vette. 

Elvileg kijelentette, hogy legfőbb feladatának tartja, hogy az ipari és hadiipari 
termelés nagyobb lendületbe jöjjön, és evégből munkásosztagokat fog felál-
lítani, főleg zsidó munkásokból. Ha a zsidóság megfelelő magatartást tanú-
sít, akkor semmiféle bántódása nem lesz, hanem a munka arányában lesz ré-
sze mindenben, mint az egyéb munkásoknak. Esetleg éjjelre mindig haza is 
mehetnek. Felvetettük azt a kérdést, hogy a munkatáborosok Magyarorszá-
gon maradnak-e? Erről egyelőre még végleges választ nem tudott adni. Hi-
vatkoztunk arra, hogy 42 éves korig a zsidó férfiak munkatáborokban van-
nak. Ezekhez a munkatáborokhoz ők sem akarnak nyúlni, de megfelelő ne-
kik 45-56 éves ember is. Egyelőre kb. 300 vagy 400 embert kémek. 
Szeretné, ha ilyenek önként jelentkeznének, mert ha mi nem állítjuk ki őket, 
akkor erőszakhoz kell nyúlnia. Ezek az emberek nagyon jó elbánásban és jó 
fizetésben részesülnek majd, éppen úgy, mint más munkások. Mondtuk, 
hogy nekünk ehhez felhatalmazásra lenne szükségünk, és azt a választ adta, 
hogy szokjunk le a liberális szokásról, ne kérjünk, hanem parancsoljunk. 

Pénzügyi szempontból centralizálni kívánja az egész magyarországi zsidósá-
got, ami azt jelenti, hogy mindazokat, akik csillagviselésre kötelezettek, a 
Központi Tanács alá rendeli, tehát a kitérteket is. A kitértek a leggazdagab-
bak, tessék azoktól nagyobb összegeket beszedni. A megjelenő rendelet fogja 
ezt az intézkedést autorizálni, és a Tanácsnak a felépítése olyan legyen, hogy 
minden megfoghatóan benne legyen. Legyen egy osztálya, amely az egész 
magyarországi zsidóság iskolaügyét ismeri, tudja, hol vannak iskolák, hány 
tanuló van, és milyen épületben. Legyen például statisztikai, legyen technikai 
osztálya, hogyha valamire szükség van, az intézkedhessék. Eichmann Ober-
sturmbannfuhrer megjegyezte, hogy a maga részéről nagyon érdeklik a zsidó 
történelmi emlékek és a könyvtár. 1934 óta foglalkozik zsidó ügyekkel, és 
jobban tud héberül, mint mi. Mondtuk, hogy van múzeumunk, ahol régisé-
geket őrzünk, és könyvtáraink vannak, ezeket valószínűleg már szerdán meg 
fogja tekinteni, és kérte, hogy jelöljük ki azt, aki ezekkel behatóan foglalkozik. 

Szóba hozta ezután, hogy az ortodoxok is kérték, engedje meg egy ortodox 
zsidó újság megjelenését. Ezt ő nem engedi meg, hanem azt kívánja, hogy 
csak A Magyar Zsidók Lapja jelenjék meg, és esetleg ott adjunk 1-2 oldalt az 
ortodox újság részére.52 A Magyar Zsidók Lapját minden zsidó családnak já-
ratnia kell, ezt kötelezővé teszi, és ez is egyik jövedelemforrása legyen a hit-
községnek. 

Megmondtuk még, hogy ha valamire szükségük van, nagyon nehéz nekünk 
kijelölni valamilyen üzletet, ez rendkívül kínos volna ránk nézve. 

Azt válaszolta, hogy ők mindent a legapróbb részletekig jegyzékbe vesznek, 
és azután leltár szerint fogják visszaadni, illetve megtéríteni, de a szükségletek 
beszerzésével mi vagyunk megbízva. 

Az organizációval kapcsolatban egy térkép elkészítését kérik, amibe bele kell 
rajzolni, mely városokban hol vannak zsidó intézmények, és ehhez a térkép 
mellé egy Anlagot kell készíteni, amely feltünteti az intézmények nevét, jel-


