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Pénzügyminiszter Urat ebben a munkájában támogatják. Egyébként a zsidó 
vagyon likvidálására kormánybiztos neveztetett ki. 
A gettóba való tömörítés elrendelése után a zsidóság mindent elkövetett, 
hogy onnan meneküljön. Minden összeköttetését, befolyását, anyagi erejét 
igyekezett latba verni, hogy innen meneküljön. Közbiztonsági szerveim való-
ságos okmányhamisító gyárakat lepleztek le, ahol zsidók részére gyártottak 
hamis okmányokat. A zsidóság mentésében, sajnos - ezt őszintén meg kell 
mondani - , első helyen állnak a keresztény hitfelekezet minden rendű és ran-
gú lelkészei. A protezsálás, a kijárás, a közbenjárás soha ilyen nagy méretet 
nem öltött, mint éppen ma. A lelkészek a keresztény és felebaráti szeretetre 
hivatkozva [végzik] a zsidóság mentési akcióját. 
Felállíttatott a Magyarországi Zsidók Szövetségének Intézőbizottsága, amely 
mint egyetlen központi szerv képviseli a zsidók érdekeit, és összekötő szerv-
ként működik a zsidóság és a kormánytényezők között. Megfelelő gondos-
kodás történt arról, hogy ezen bizottságban a keresztény hitfelekezethez tar-
tozó zsidók érdekei megfelelő módon képviseltessenek. A gettósítás elől 
megkezdődött a zsidóságnak külföldre, főként Romániába való átszökése. 
Szomszéd államaink közül Románia volt az, amely az enyhe határőrizet miatt 
lehetővé tette zsidóságunknak a beszivárgását. Ezzel, úgy látszik, az angol-
szászok felé való titkos külpolitikai céljait kívánta előmozdítani. E tárgyban 
a Külügyminiszter Urat fel is kértem, hogy külképviseleti szerveit utasítsa a 
szükségesnek mutatkozó diplomáciai lépések megtételére. 
A zsidó vagyontárgyak bejelentési kötelezettségét, valamint ezeknek zár alá 
való vételét, mint természetes kísérőjelenség, követték a különböző vissza-
élések: a vagyontárgyak elrejtése, megvesztegetés, közhivatali visszaélés stb. 
stb. A tudomásomra jutott eseteknél azonnal megtettem a szükséges intéz-
kedéseket, és minden értekezleten külön hangsúlyoztam a visszaéléseknek 
vaskézzel való irgalmatlan letörését. A gettósítás megkezdésekor a honvédel-
mi kormány 80 000 zsidót hívott be részben behívójeggyel, részben hirdet-
mények útján katonai munkaszolgálatra, akik jelenleg nem esnek bele a kül-
földre irányuló zsidó munkásszállítmányok csoportjába. A gettóban tömörí-
tett zsidókat, valamint a keresztény hitfelekezethez tartozó zsidókat 
vallásfelekezetük papjai intézkedésemre akadálytalanul látogathatják, és őket 
valláserkölcsi oktatásokban részesíthetik. 
A gettókban az egészségügyi szolgálatot az ottani zsidó orvosok látják el. 
Súlyt helyeztem arra, hogy a tisztálkodásra nem túlságosan hajlamos zsidó-
ság a lehetőséghez képest állandó orvosi ellenőrzés alatt álljon, és a járványos 
betegségek elfojtassanak. A súlyosabb betegek, szülő nők kórházba való el-
helyezését elősegítettem, élelmezésük a gettóban kielégítőnek volt mondha-
tó, mert az alsó fokú hatóságok által megállapított gettórend értelmében a 
nap bizonyos óráiban piacokra és üzletekbe bevásárlás céljából kijárhattak. A 
gettók rendjét és fegyelmét minden eszközzel biztosítottam, részben közbiz-
tonsági szerveim útján, részben az általuk megszervezett zsidó rendőrség út-
ján. Általában a gettó hangulata és rendje nyugodt és kielégítő volt. Öngyil-
kosság alig fordult elő, ez is inkább már az elszállítás előtt lévő táborokban 
történt. Mióta azonban a zsidóság körében mindjobban elterjedt a hír, hogy 
külföldre irányuló szállításuk angliai hadifogolycserével, valamint Ameriká-
ban kinn ragadt magyarok visszaszállításával áll kapcsolatban, magatartásuk 


