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a Budai Szent Egylet Alma utca 2.-ben lévő szeretetházát. A 90 bennla-
kót elhurcolták és röviddel később lemészárolták a Városmajorban.134 

Az embervadászatok, razziák, kivégzések, gyilkosságok és mészárlá-
sok megszakítás nélkül folytatódtak a főváros felszabadulásáig,135 

Tervek a gettó elpusztítására 

A nyilasok és az SS dühe nem kerülte el a nagy gettóba szorult zsidó-
kat sem. Naponta sor került fosztogatásokra és tömeggyilkosságokra. 
Ezek egy részét Stöckler és Domonkos felsorolta a nyilas hatóságokhoz, 
különösen Lőcseyhez intézett segélykéréseiben. 1945. január 8-i folya-
modványukra reagálva, melyben részletezték, hogy törnek be a gettóba 
különféle egyenruhás és fegyveres egységek tagjai, Lőcsey rábeszélte Váj-
ná Ernőt, a Budapest védelmére rendelt nyilas pártmegbízottat, adjon ki 
egy parancsot, mely megtiltja illetéktelen személyek behatolását a gettó-
ba.136 A január 10-i keltezésű parancs leszögezte, hogy a gettóba csak a 
Wesselényi utca két végében felállított kapukon szabad belépni, és kizá-
rólag olyan engedélyekkel rendelkező személyeknek, melyeket Rettmann 
Kürt, a Nyilaskeresztes Párt, Hungarista Mozgalom körzeti vezetője, 
vagy Nidossy Imre alezredes, december végétől a budapesti fegyveres 
nyilas pártszolgálatosok parancsnoka, vagy Lőcsey, Solymossy utóda 
adott ki. 

A parancs ellenére a nyilasok még legalább néhány napig be-betörtek 
a gettóba, és a legvisszataszítóbb rémtetteket követték el, köztük a Wes-
selényi utca 43.-bán és 27.-ben végrehajtott mészárlást. E bűntény nyo-
mán Szalai január 12-én 100 rendőrt vezényelt a gettóba, két tiszt pa-
rancsnoksága alatt. A Zsidó Tanács székházának légópincéiben szállásol-
ták el őket. Egy külön e célból válogatott 15 fős nyilas egységet is a 
gettóba vezényeltek, mely együttműködött a rendőrökkel a gettó utcáin 
való járőrszolgálatban és a kapuk őrzésében. Szalai személyesen vállalta 
ezeknek a rendőri és nyilas erőknek a felügyeletét, és megbízta helyette-
sét, Perjésit, akit a nyilasok is tiszteltek, hogy szorosan működjön együtt 
a Tanáccsal. Ettől az időtől kezdve az erőszakos incidensek száma lát-
ványosan csökkent. 

A gettóra boruló nyugalom azonban vihar előtti csend volt. Hírek 
kezdtek terjengeni arról, hogy az SS és a nyilasok állítólag el akarják pusz-
títani a gettót egy közös villámakció keretében a szovjet csapatok bevonu-
lása előtt. Néhány ilyen hír szerint a németek azt tervezték, hogy repülő-
gépekről szétbombázzák a gettót. Egy másik forrás szerint a Royal Szál-
lodában lévő németek és nyilasok azt tervezték, hogy a gettót megszállja 
egy 500 fős SS-különítmény Mummi százados vezetésével, egy nyilas kü-


