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őket. A keresztény lakosságot viszont állandóan arra emlékeztették, hogy 
hazafias kötelességük feljelenteni azokat a zsidókat, akik megpróbálják 
megsérteni az ellenük hozott intézkedéseket.90 Egy mindent elnyomó ka-
tonai terrorgépezettel szembesülve és az alapvetően passzív, időnként el-
lenséges lakosságtól körülvéve, a zsidó tömegek az ellenük hozott rendel-
kezéseket azzal a fatalizmussal és engedelmességgel tartották be, amely-
hez századokon át hozzászoktak. Az a remény éltette őket, hogy a 
közeledő Vörös Hadsereg meghiúsítja ellenségeik sötét terveit. Remé-
nyeik azonban szertefoszlottak, mert a zsidótianító osztagok gyorsabb 
ütemben valósították meg terveiket, mint amilyenben a Vörös Hadsereg 
közeledett. Ezek a tervek a zsidók deportálása és végső megsemmisítése 
felé vezető úton még egy lépés megtételét írták elő - a magyarországi zsi-
dóság tulajdonának kisajátítását. 
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