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75. Lásd a 27 132/1944 E. sz., 1944. május 23-án hozott határozatot, illetve an-
nak Tóth Béla aláírásával megjelent 27 856/1944 E sz., június 10-én megjelent mó-
dosító határozatát. Uo. 

76. Lásd Tóth 29 237/1944. sz. eligazítását, amelyet június 4-én küldtek át a sze-
gedi rendőrkapitányságra. MOL. 

77. Lásd például a Szent Kereszt Egyesület helyi tagozatfőnökének, Szivessy Le-
helnek a május 19-én kelt kérvényét. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged. 

78. Dr. Pap Róbertnak, a Zsidó Tanács vezetőjének nyilatkozata (Y1VO, 
768/3560). Lásd még a következők személyes beszámolóit: Ligeti Jenő (768/3555), 
Bálint Imre (768/3575), Kármán A. (768/3576), Engel Anna (768/3577) és dr. Löw 
Leopold (768/3618). Áz utóbbi a világhírű rabbi, Löw Immánuel fia. Szivessy Lehel-
nek, a helyi Magyar Szent Kereszt Egyesület vezetőjének 1944. május 23-i jelentése 
szerint Szegednek 503 keresztény vallású zsidója volt: 421 római katolikus, 48 refor-
mátus, 25 evangélikus, 4 unitárius és 5 görög katolikus. Emellett 88 zsidónak volt ke-
resztény házastársa. Pál József, i. m.y 18. o. 

79. Kemenesy a polgármesteri hivatal „zsidószakértőjeként" és tanácsadóként te-
vékenykedett. TávoMtében ítélte nyolc év börtönbüntetésre 1949 augusztusában a 
szegedi népbíróság. Nb. 224/1949/17. Belügyminisztérium, Bp. 

80. Tukats Sándor azután közellátási kormánybiztosként szolgálta az államhatal-
mat, szeptembertől ismét ő Szeged főispánja. 

81. A szegedi rendőrséghez csupán 1944. május végén áthelyezett Keresztest a 
rendőrség a városi gettó parancsnokává nevezte ki. 1948. július 28-án az akkor 63 éves 
Kéresztest a szegedi népbíróság 14 évi börtönbüntetésre ítélte. Nb. 111/1945/23. Bel-
ügyminisztérium, Bp. 

82. Lásd Tóth fent idézett tárgyalási anyagának 4. oldalát. 
83. A Zsidó Tanács tagjait és más közösségi vezetőket Pap kérvénye sorolja fel 

(124/1944). A június 12-én kelt beadvány a felsorolt 31 zsidó vezető számára moz-
gásszabadság engedélyeztetését kéri. Tóth csupán nyolcuknak adott ki ilyen enge-
délyt. Lásd fent idézett, 27 856/1944. sz. határozatát. MOL. 

84. Pál József, L m , 16. o. 
85. A zsidó rendőrség létrehozását Tóth fent idézett, június 4-i, 29 237/1944. sz. 

utasítása rendelte el. 
86. A „Gettórend" a Péterffy Jenő csendőr alezredes által Nagyváradon kibocsá-

totthasonló iratot követte. Névery Sándor csendőr hadnagy szerint a nagyváradi min-
tát Finta hozta el Szegedre. Lásd Névery fent idézett nyilatkozatát. A szegedi „Ghetto 
rendje" megtalálható a budapesti Belügyminisztérium irattárában. 

87. Lásd a szegedi Központi Gáz- és Villamossági Rt.-nek a polgármesteri hiva-
talhoz címzett, június 10-i levelét. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged. 

88. Lásd például a május 19-i, május 22-t, május 26-i, május 28-i és június 54 
kérvényeket. Belügyminisztérium, Bp. Ugyanitt találhatók Tóth nemleges válaszai. 

[ 89. A Pap ellenforradalmi érdemeire vonatkozó dokumentumok megtalálhatók a 
MOL 33. tekercsén. 

90. Pál József, i. m., 20-21. o. Amikor a gettót 1944. június 16-án felszámolták, 
a zsidók téglagyárba való szállítása közben Pap megszökött, és Budapestre ment, ahol 
1944. július 22-ig hamis papírokkal élt, akkor a csendőrök elfogták. Visszaszállították 
Szegedre, de megmenekült a deportálásoktól, mert augusztus 3-án a belügyminiszté-
riutn tájékoztatta a helyi hatóságokat mentesítéséről. A városban élte túl a háborút. 

91. A disznóólakat a zsidók internálásának céljára Buócz rendőrkapitány rekvirál-
ta 1944. április 26-án. Lásd e napon kelt levelét Tóth Bélához (1298/3-1944) a Csöng-


