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ben. Január 19-én mindkettőjüket fogadta Bárdossy miniszterelnök, és 
közölte, hogy utasítást adott az atrocitások leállítására. 

. A valóságban Szombathely csak január 22-én adott utasítást az atro-
citások beszüntetésére. 

Az újvidéki akció lebonyolításával Grassy József vezérezredest bízták 
meg. Január 20-án vonult be egységei élén, és velük együtt érkeztek csen-
dőralakulatok is Szekszárdról Zöldi Márton csendőr százados vezénylete 
alatt. Este hét órakor Feketehalmy-Czeydner megbeszélésre hívta össze a 
helyi hatóságok képviselőit, köztük Gaál Lajos csendőr ezredest ésFábi-
án rendőr századost. A tábornok közölte az egybegyűltekkel, hogy a vá-
rosban három napra a hadsereg veszi át az ellenőrzést, és ez alatt az idő 
alatt elvégzi a „tisztogatást". Felhívta a figyelmüket arra, hogy „ha késle-
kednek fegyvert használni, akkor ezzel nagy veszélyt idéznek fel"66. A vá-
rost körülkerítették, elvágták a külvilágtól, a telefon- és távíró-összeköt-
tetést megszakították. Grassy aláírásával 19 pontot tartalmazó rendelet 
készült, és ezt falragaszokon hozták a lakosság tudomására. Gyakorlatilag 
rendkívüli állapotot vezettek be a városban. Elrendelték 

- a kijárási tilalmat este 6 és reggel 8 között, ez alól kivételt csak a 
közhivatalnokok, az élelmiszerüzletek alkalmazottai képeztek, s 
csak azok a közintézmények működhettek, amelyek erre külön en-
gedélyt kaptak; 

- rendkívüli eseteket (például haláleset a családban) leszámítva, sen-
ki vasúton el nem hagyhatta a várost; 

- senki a városba be nem léphetett, kivéve azokat, akik élelmet vagy 
tüzelőanyagot szállítottak, de a várost ezek is csak külön enge-
déllyel hagyhatták el; 

- minden üzletet zárva kell tartani, kivéve az élelmiszerboltokat, 
amelyek reggel 8-tól este 6-ig tarthatnak nyitva; 

- tilos minden közlekedés, a gépkocsi-, az autóbusz- és a szekérfor-
galom egyaránt; 

" - tilos rádiót hallgatni; 
- minden templomot, imaházat zárva kell tartani; 
- tilos a klubok látogatása vagy magánszemélyelméi tartott összejö-

veteleken való részvétel; 
- az ablakok legyenek csukva és elfüggönyözve,67 

A város átfésülése másnap reggel 8 órakor kezdődött meg, viszonylag 
nyugodt légkörben. A várost nyolc körzetre osztották. Kb. 6-7000 „gya-
nús" egyént fogtak le és vittek be a főparancsnokságra, illetve más ideig-
lenes gyűjtőhelyekre, .majd átszállították őket a városi leventeparancs-
nokság épületébe, ott működtek az ún. igazolóbizottságok. Mintegy száz 


