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Június végére annyi szállítmány érkezett, hogy új táborrészlegeket (a 
Bű szektorban a Büb-tés a BUc-t) kellett létrehozni. Hegyekben tornyo-
sultak a bőröndök a raktárépületekben és a rámpákon. Az SS-ek, a zsidó 
kommandósokhoz hasonlóan, végsőkig kimerültek. Az előbbiek azért, 
mert élet és halál fölött kellett dönteniük az újonnan érkezettek szelekci-
ója során, az utóbbiak pedig azért, mert éjjel-nappal szortírozták a 
poggyászokat, hordták az elgázosított holttesteket a krematóriumokba és 
az égetőgödrökbe. 

Az első szállítmányok érkezése után Oswald Pohl SS-Obergruppen-
führer, a gazdasági és igazgatási főiroda vezetője arról tájékoztatta 
Himmlert, hogy a munkaképesek fele nő, akiket talán a Todt-építkezé-
seken lehetne felhasználni.120 Himmler három nappal később jóváhagyá-
sát adta a javaslathoz azzal a gunyoros megjegyzéssel, hogy elegendő fok-
hagymát kell hozatni Magyarországról az élelmezésükre.121 

A zsidók Magyarországról való deportálásának zökkenőmentessége 
és gyorsasága nemcsak abból eredt, hogy lehengerlő túlerőt vetettek 
be velük szemben, hanem abból is, hogy a német-magyar zsidótlanító 
csoportok rendkívül hatékonyan dolgoztak. Az Eichmann-féle Sonder-
kommando a magyar quisling-kormány lelkes támogatása közepette be-
vethette sokéves szakértelmét, amelyet az európai zsidóság likvidálása 
során szerzett. A német-magyar zsidótlanító „szakértők" túl azon, hogy 
meghozták a zsidók likvidálását célzó intézkedéseket, minden elképzel-
hető trükköt felhasználtak avégett is, hogy a zsidók éberségét elaltassák. 
Ezért terjesztették a híreket, hogy a zsidókat csupán más magyarországi 
körzetekbe szállítják mezőgazdasági munkára, illetve a Birodalom ha-
diiparában fogják foglalkoztatni őket. Az efféle téveszmék megerősíté-
sére sok, gázkamrába induló zsidóval megnyugtató képeslapokat kül-
dettek a még magyar területen élő barátaiknak és rokonaiknak.122 A 
németek még propagandafilmet is készítettek annak demonstrálására, 
hogy a magyar csendőröktől eltérően ők rendesen, szívélyesen bánnak 
a magyar deportáltakkal.123 Éppen a magyar szállítmányok idején adott 
engedélyt első ízben az SS fényképfelvételek készítésére Auschwitzban. 
A fényképek az egyik első kárpátaljai szállítmány érkezésének külön-
böző jeleneteit mutatják be.124 A sokféle magyarázat közül az tűnik leg-
valószínűbbnek, hogy az SS „kikozmetikázott" fényképek publikálására 
készült abból a célból, hogy megcáfolja a világszerte terjengő híreket, 
melyek szerint Auschwitzban tömeggyilkosság folyik, és hogy leszereljék 
a deportálás előtt álló magyar zsidók balsejtelmeit.125 

A magyar és német szervek, amelyek részt vettek a magyar zsidóság 
likvidálásában, részletes helyzetjelentéseket készítettek.126 Az SS jelen-
téseit Ottó Winkelmann, a magasabb SS és rendőrség magyarországi pa-


