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ban, hogy a rendőrség és a csendőrség végrehajtotta a végleges megol-
dást. A háború befejeztével számos szolgalelkű hivatalnok ellen emeltek 
- sikerrel - vádat a zsidóüldözésekben játszott szerepéért; a háború végén 
megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány az első intézmények között osz-
latta fel a Magyar Királyi Csendőrséget.72 

A zsidó közösség megsemmisítését előkészítő tervek nemcsak a ma-
gyar állam államhatalmi szerveinek e célra történő alárendelését irányoz-
ták elő, hanem egy olyan Zsidó Tanács létrehozását is, amelyet - mint 
csaknem minden, náci uralom alatt álló országban - arra szemeltek ki, 
hogy a végleges megoldás programjának lehető leggördülékenyebb meg-
valósításához szolgáljon eszközül. 
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