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számbavételének problémáit. A 30 napos határidő-eltolásra vonatkozó 
kérés nem talált meghallgatásra.13 

Az átköltöztetés utolsó napja június 24-re, szombatra esett. Budapest 
úgy festett, mint egy középkori város a zsidók kiűzésekor: ezer és ezer zsi-
dó nyüzsgött a város minden részében, a kijelölt csillagos házakban szá-
mukra kiutalt szobák felé tartva, lovas kocsival, kézikocsival, talicskával 
fuvarozva vagy a hátukon cipelve holmijukat. A rendkívüli erőfeszítések 
ellenére, hogy betartsák az éjféli határidőt, néhány zsidó nem tudta lebo-
nyolítani átköltözését az utolsó pillanatban adódó bonyodalmak miatt. 
Jaross Andor belügyminiszter egyeden „engedménye" az volt, hogy meg-
ígérte: 25-én nem szerveznek razziákat a frissen kiürített házakban. 

Az átköltözések befejeződése után rögtön új rendelet jelent meg, 
mely drasztikusan korlátozta a zsidók mozgásszabadságát. A június 25-én 
városszerte kifüggesztett rendelet szövege a következő volt: 

1. Az 1240/1944. M. E. sz. rendelettel meghatározott megkülönböztető jel-
zés (sárga csillag) viselésére kötelezett zsidók (az alábbiakban zsidók), a Bu-
dapest székesfőváros polgármestere által részükre lakásul kijelölt házakat 
csak 14 és 17 óra között, kizárólag gyógykezelés, tisztálkodás, illetve bevásár-
lás céljából hagyhatják el. 
2. Zsidó lakásán látogatót nem fogadhat. Lakásának az utcára néző ablakán 
keresztül társalgást nem folytathat. 
3. Minden zsidó házban a ház tulajdonosa vagy felügyelője a ház légoltalmi 
parancsnokával vagy helyettesével csoportosítva, 3 példányú névjegyzéket 
készít, és azokat mindkettő névaláírásával hitelesíti. A névjegyzéknek tartal-
maznia kell személyenként a házban lakó zsidókat, lakás, név, nem és kor sze-
rint feltüntetve. A névjegyzék egy példánya a ház kapuja alatt vagy más alkal-
mas és könnyen megtekinthető helyen kifüggesztendő, és a megrongálástól 
megóvandó. A többi példányt a háztulajdonos vagy a házfelügyelő megőrizni 
és a hatósági közegeknek felhívásra haladéktalanul felmutatni, illetve kiszol-
gáltatni köteles. A házfelügyelő a 4. §-ban említett lakásfelügyelők által a 
házban lakó zsidók létszámát a névjegyzék alapján naponként ellenőrizni és 
esetleges eltűnteket a legközelebbi rendőrőrszobán bejelenteni tartozik. 
4. A zsidók lakásukat a közegészségügyi követelményeknek megfelelő mó-
don tisztán tartani kötelesek. Az olyan lakásban, amelyben több zsidó lakik, 
az előző bekezdésben foglalt rendelkezés betartásának ellenőrzésére a lakás-
ban lakók maguk közül egy lakásfelügyelőt kötelesek választani, aki a lakás 
tisztaságáéit és rendjének betartásáért személyesen felelős. A lakásfelügye-
lőknévjegyzékét a házfelügyelő a ház kapujában kifüggeszteni, ha a névjegy-
zék megrongálódik vagy megsemmisül, azt pótolni köteles. 
5. A zsidók részére kijelölt házakban a légoltalmi házőrség parancsnoka (he-
lyettes parancsnoka) a ház nem zsidó lakói részére a légoltalmi óvóhelyen le-
hetőleg elkülönített részt kijelölni és biztosítani köteles. Az óvóhelyről eset-
leg kiszoruló zsidókat a ház legmélyebben fekvő egyéb helyiségeiben kell el-
helyezni. 
6. A több kocsiból áHó villamosvasúti szerelvényeken zsidók csak az utolsó 
pótkocsin utazhatnak. 


