
346 A MUNKASZOLGÁLAT: 

A honvédelmi miniszter, Csatay Lajos azonban hajthatatlannak bizo-
nyult, és ragaszkodott a megállapodáshoz. Felhívást adatott ki, hogy min-
den zsidó férfi 18-tól 48 éves korig jelentkezzék az illetékes kiegészítő pa-
rancsnokságon, és vonuljon be munkaszolgálatra.181 Bár az ország nagy 
részén ezt a felhívást kiplakatírozták, valószínűleg az érintettek közül so-
kan nem szereztek róla tudomást. Már csak azért sem, mert a vidéki zsi-
dóság nagy részét ekkor már gettókba zárták, és sokat közülük deportál-
tak. Kivételt csak a budapesti zsidók képeztek. A honvédelmi minisztéri-
um ebből a helyzetből kiindulva úgy döntött, hogy a munkaszolgálatos-
zászlóaljak parancsnokságai útján SAS-behívókat küldet szét szokaüanul 
nagy számban, azzal, hogy ha a címzett már nem található meg a lakásán, 
akkor kutassák föl a gettóban vagy az internálótáborban is, és ott kézbe-
sítsék neki. Akadtak hadosztályparancsnokok, akik magukban a gettók-
ban végeztettek sorozást. Ezt tette például a szombathelyi ü l . hadtest ve-
zérkari főnöke, Újvárossy Dezső ezredes, aki június 6-án szigorúm bizal-
mas utasítást küldött Körmendre, az ottani főszolgabírónak, hogy 
menjen be a gettóba, és ott, a gettó falain belül hirdesse meg a honvédel-
mi minisztérium felhívását. Felkérte továbbá a zsidó tanácsokat, hogy a 
megnevezett korosztályokhoz tartozó zsidókat június 12-én küldjék az ál-
tala megjelölt helyre, és a sorozóbizottságot is vezessék oda. Újvárossy 
utasította a körmendi parancsnokot, hogy mozgósíttasson rendőröket és 
orvosokat, akik segítenek a sorozóbizottságnak.182 

Mindez mélyen felháborította azokat a német és magyar hivatalos 
személyeket, akik a végleges megoldás megvalósításán buzgólkodtak. Kü-
lönösen feldúlta ez a fajta tevékenység Ferenczy László alezredest, aki a 
zsidók gettókba terelésével és összegyűjtésével volt megbízva. Nemcsak 
közvetlen feletteseinél tett panaszt, köztük Endre Lászlónál, hanem SS-
beli „kollégáinál", akik a gettósításban, összegyűjtésben és deportálásban 
együttműködtek vele. Május elején, az erdélyi zsidók gettósítása idején 
Ferenczy szoros kapcsolatot tartott fenn Dieter Wislicenyvel, aki Kolozs-
várott képviselte akkor az SS-t. Tőle értesült a Budapesten működő 
Eichmann-különítmény utasításáról, amely úgy szólt, hogy a magyar 
honvédelmi minisztériummal történt megállapodás értelmében a gettósí-
tási körzetekből munkaszolgálatra egyetlen zsidót sem szabad kiemelni. 
Ferenczy erre megtiltotta a behívók további szétküldését.183 A miniszté-
rium mozgósítási osztályának ez idő szerinti vezetője, Hennyey altábor-
nagy nyilvánvalóan tudott a dologról, mert egy május 25-i értekezleten ki-
jelentette, hogy a behívók kézbesítését május 15-én leállították. Az érte-
kezlet után is küldtek ki még behívókat, de ezeket már oda kellett 
kikézbesíteni, ahol a zsidókat az Auschwitzba szállítás előtt összevonták. 

Ferenczy nagy bosszúságára a munkaszolgálatosoknak sok helyütt 


