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násban, élelmezésben és fizetségben részesülnek, mint más munkások", 
és meg fogják „védeni" őket.68 

Érdemes megjegyezni, hogy a Központi Zsidó Tanács április 6-i fel-
hívása a „magyar hatóságokra" hivatkozik, mint arra a hatalomra, amely 
a Tanácsot kinevezte, és amelynek utasításait végre kell hajtania. Minden 
bizonnyal feltételezhetjük, hogy a Sonderkommando és legfőbb magyar 
támaszai, Baky, Endre, Hain és Koltay akkorra már megegyeztek a vég-
leges megoldás részleteiben, s taktikai okokból úgy döntöttek, hogy a zsi-
dóügyeket névleg a magyar hatóságok hatáskörébe vonják. Ezzel termé-
szetesen azt is el akarták érni, hogy a zsidóellenes intézkedések vonzóbbá 
váljanak a magyar szervek számára, amelyek most már részt vettek végre-
hajtásukban, s általában elfogadhatóbbá váljanak a magyar közvélemény 
előtt. 

A német és magyar hatóságok által foganatosított intézkedések kísér-
tetiesen emlékeztettek azokra, amelyeket a nácik korábban Európa más 
részein alkalmaztak. Hogy az igazságot eltitkolják, a zsidó vezetőket arra 
kényszerítették, hogy továbbra is ébren tartsák tömegeikben a hamis biz-
tonságérzetet. Április 13-án Stern Samu „Dolgozz és ne csüggedj!" cím-
mel felhívást adott ki, amelyben értesítette a zsidóságot, hogy „az illetékes 
hatóságok minden utasítását, rendelkezését, rendeletét és parancsát ha-
ladéktalanul, pontosan, panasz és zúgolódás nélkül kell teljesíteni". Arról 
is tájékoztatta őket, hogy a Központi Zsidó Tanács most építi ki szerve-
zetét, „és így még behatóbban és még nagyobb odaadással lesz módja a 
reá háruló kötelességeket teljesíteni"69. Ezzel egybehangzóan dr. Hevesi 
Ferenc főrabbi, elődei hazafias hagyományait követve, felszólította a zsi-
dókat: „Imádkozz mennyei Atyád színe előtt magadért, családodért, 
gyermekeidéit, de legelsősorban és mindenekfölött magyar Hazádéit! 
Hazaszeretet, kötelességteljesítés és imádság legyen életed vezérfénye! 
Kövesd világosságát, és veled lesz az Isten!"70 

Dr. Boda Ernő, a Pesti Izraelita Hitközség elnökhelyettese, egyúttal 
a Tanács tagja, aki az Eichmann-nal március 31-én folytatott tárgyalás 
jegyzőkönyvét vezette, a zsidókhoz intézett felhívásában akaratlanul is 
Eichmann néhány elgondolását ismételte meg. „A törvény szava" c. fel-
hívás arra emlékeztette a zsidókat, hogy népük nemcsak az írás, hanem a 
törvény népe is, „és ezért gondolkodás és latolgatás nélkül alá kell vet-
nünk magunkat a legszigorúbb intézkedéseknek is". Felszólította a zsidó-
kat, hogy „bízzanak vezetőikben, azoknak rendelkezéseit fogadják azzal 
a tudattal és megadással, hogy a vezetőket a legszigorúbb intézkedések-
ben is testvéri szeretet vezeti". Hogy a zsidók ismerjék a rájuk vonatkozó 
törvényeket és utasításokat, Boda hangsúlyozta, hogy mindenki fizesse 


