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133, Uo., 66-68. o. 
134. Április 21-i 127. sz. távirat. RLB, 254. dok. 
135.133. sz. távirat. RLB, 255. dok. 
136.138. sz. távirat. RLB, 258. dok. 
137. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 128. o. Gergely György, aki akkoriban a 

Tanács egyik összekötő tisztviselője volt Eichmann Sonderkommandójánál, azt állít-
ja, hogy az újságírók névsorán csak 60 név szerepelt. Lásd Beszámoló a Magyarországi 
Zsidók Szövetsége Ideiglenes Intéző Bizottsága munkájáról. (Kézirat a szerző birtoká-
ban.) 1945, 16-17.0. 

138. Lásd a 3. függelék 4. pontját. Lásd még a 15. fejezetet. 
139. Gergely György, i. m., 17. o. 
140. A MUNE magyarországi szerepéről jól dokumentált beszámolót közöl 

Kovács M. Mária: „Ügyvédek az árral-szemben." Medvetánc, Bp., 2-3. sz., 1985, 
91-97.0. 

141. Vádirat, 1:236-237. o. 
142. Lévai, Zsidósors Magyarországon, 128. o. 
143. Eppler Erzsébet 1946. február 27-i vallomása. 
144. Ezek a nézetek fejeződnek ki dr. Pető Ernő vallomásában, amikor a Tanács 

két másik jogászával, dr. Bodával és dr. Wilhelmmel együtt az Ügyvédi Kamara elé 
idézték őket a felszabadulás után, hogy magyarázatot adjanak a náci hatóságokkal való 
„együttműködésükre". Dr. Pető azt állítja, hogy a névsorokat azért adták át a Tanács-
nak, mert a Tanács panaszt nyújtott be a közvetlenül a megszállás után történt letar-
tóztatásokkal kapcsolatban, amikor az áldozatokat egyszerűen elvitték, s nem telték 
lehetővé számulara, hogy akár a legszükségesebb dolgokat is magukkal vigyék. A ha-
tóságok azzal „mentegették" magukat, hogy a nyomozók túlterheltek, és megkérték a 
Tanácsot, hogy a korábbi túlzások elkerülése érdekében segítsen nekik. Pető vallomá-
sának részleteit lásd Vádirat, 1:237-239. o. 

145. HJS, 3:12-13. o. Magyarul: Ráday-évkönyv, VI. 1977. Lásd még dr. Reiner 
Imre vallomását, amelyet 1960. október 5-én tett az Eichmann-per ügyésze számára. 
Israel Police, Bureau 06., no. 347., 21-22. o. 

146. Ez történt például Dach Géza budapesti j ogásszal, akinek a saját unokaöccse 
kézbesítette volna ki az idézést. Eppler Erzsébet vallomása. 

147.1610/1944. M. E. rendelet. Lásd a 3. függelék 26. tételét. 
148. Az üggyel kapcsolatos minisztertanácsi ülés jegyző könyvét lásd Vádirat, 1:241— 

244. o. 


