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a kinevezést csak ideiglenesnek szánták - Munkácsi felépülésére várva - , 
Kohn egészen június elejéig megmaradt hivatalában, amikor feladatait 
Müller Rezső, a Zsidó Tanács lakásügyi hivatalának vezetője vette át.54 

Az elnöki ügyosztály tevékenységi körét hat fő munkacsoport között osz-
tották fel. Ezek közül talán az volt a legfontosabb, amelyiket a német és 
magyar hatóságokkal való kapcsolat tartásával bíztak meg. Első vezetője 
az izraelita hitközség egyik ügyésze, Vági József volt, munkatársai dr. Gá-
borjános, dr. Gergely György, dr. Eppler Erzsébet és dr. Pető László.55 

A csoport elnöke röviddel ezután Gábor lett, elsősorban kiváló német 
nyelvtudása miatt. Egy másik munkacsoport a fordításokat végezte. Ve-
zetője dr, Kiss Dezső volt. Ez a csoport elsősorban A Magyar Zsidák Lap-
ja ba szánt anyagokat fordította németre, hogy a cenzúrát végző SS-ható-
ságok megítélhessék, alkalmasak-e közlésre. E csoport tagjai készítették a 
német nyelvű beadványokat és levelezést is. Kisst, aki korábban a buda-
pesti Pester Lloydnál dolgozott, munkájában Bródy Ernő, Bodrogh-Ba-
cher Pál és dr. Túróczi-Trosder József segítette - valamennyien a német 
nyelv kiváló ismerői.56 A harmadik munkacsoport neve vidéki osztály 
volt: feladata a kapcsolattartás a vidéki kerületekkel, hitközségekkel és 
gyülekezetekkel. A Goldschmied József vezetése alatt működő csoport-
ban számos bátor fiatal haluc vett részt, akik gettókat kerestek fel, híreket 
gyűjtöttek az ottani körülményekről, és tájékoztatták a vezetőket a gettó-
sítás méreteiről.57 Sajnos elég kevesen voltak, s így csak néhány gettóba 
tudtak eljutni. Egyes esetekben sikerült ugyan kicsempészniük cionista 
elvbarátaikat, a gettóba gyűjtött zsidók vezetőit azonban nem tudták 
meggyőzni információik hitelességéről. Inkább hittek a hagyományos 
budapesti vezetőknek, akiknek utasításait hivatalos csatornákon kapták 
meg. 

A három másik munkacsoport kevésbé volt fontos. Hirdetmények 
sajtó útján történő terjesztésével, statisztikai és demográfiai adatok gyűj-
tésével, személyi és jogsegélyügyekkel foglalkoztak. 

A pénzügyi osztály a hitközségi adó- és pénzügyeket intézte. Vezetője 
Büchler Bertalan, a Pesti Izraelita Hitközség számvivője, helyettese Szüsz 
Arthur volt.58 A szociális ügyosztály a MIPI jóléti feladatait vette át. Első 
vezetője a MIPI korábbi feje, dr. Polgár György volt. Polgár június végén 
a Kasztner-csoporttal elhagyta az országot. Távozása után az osztályve-
zetője Földes István lett. Feladatok tekintetében a legtevékenyebb osz-
tálya gazdasági és műszaki osztály volt. Hatáskörébe tartoztak a Központi 
Tanácshoz tartozó összes intézmény gazdasági és műszaki ügyei, továbbá 
azok a beszerzések és szállítások, amelyekre a zsidó közösség utasítást ka-
pott a német és magyar hatóságoktól. A hatékonyabb működés érdeké-
ben funkcióit különböző szakcsoportok között osztották fel. Az egész osz-


