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14 napi élelmet, továbbá legfeljebb 50 kg-os poggyászt, amelyben az ágyne-
műk, takarók, matracok súlya is benne foglaltatnak, vihetnek magukkal. 
Pénzt, ékszereket, arany- és más értéktárgyakat nem. A zsidók összeszedését 
az alábbi sorrendben kell foganatosítani: kassai, marosvásárhelyi, kolozsvári, 
miskolci, debreceni, szegedi, pécsi, szombathelyi, székesfehérvári és buda-
pesti csendőrkerületek, illetve ezek területén fekvő rendőrhatóságok fel-
ügyeleti területe, legvégül Budapest székesfőváros. 
Az illetékes csendőrkerületi parancsnokságok és rendőrség rendelkezésére 
állnak az összes karhatalmi századok és a nekik alárendelt tanalakulatok. Kar-
hatalmak igénylésénél legyenek figyelemmel arra, hogy a kerület határának 
lezárása addig kell tartson, amíg a zsidók összeszedése a szomszéd kerületek-
ben is megtörténik. Az összeszedésre vonatkozólag a csendőrkerületi pa-
rancsnokságok és rendőrhatóságok lépjenek egymással szoros érintkezésbe, 
hogy a tisztogatási akció együtt, egy időben és közösen történjen. 
A lakásukon fel nem talált zsidók körözését a szokásos módon, jelen rende-
letemre való hivatkozással kérje. Lakásukkal egyébként úgy kell eljárni, mint 
az elfogott zsidókéval. [...] 
Felhívom a hatóságok figyelmét arra is, hogy az idegen államok területéről 
ide menekült összes zsidók kivétel nélkül a kommunistákkal egyenlő elbánás 
alá esnek, tehát kivétel nélkül gyűjtőtáborokban helyezendők el. Kétes zsi-
dók szintén a gyűjtőtáborokba szállítandók, tisztázásuk ott történik. 
Jelen rendeletem szigorúan bizalmasan kezelendő, és a hatóságok, illetőleg 
parancsnokságok vezetői felelősek azért, hogy erről senki a tisztogatási akció 
megkezdése előtt tudomást ne szerezzen. 
Kapják: Valamennyi alispán és polgármester, Kárpátaljai Kormányzói Bizto-
sa, valamennyi csendőrkerületi parancsnokság, valamennyi csendőrnyomo-
zó alosztály parancsnoka, m. kir. csendőrség Központi Nyomozó Parancs-
noksága, a budapesti és vidéki rendőrkapitányság, a m. kir. állambiztonsági 
rendészet vezetője, a galántai csendőrkarhatalmi zászlóalj és nagyváradi 
csendőr tanzászlóalj parancsnoka. 
Ezt a rendeletemet a m. kir. csendőrség felügyelője is megkapta. 
Budapest, 1944. április 7. Baky László6 

A zsidók ellen hozandó intézkedések konkrét részleteit a Baky és End-
re szóbeli instrukcióin alapuló, szigorúan bizalmas direktívák ismertették. 
Az A jelű függelék például előírta, hogy az „elszállításra kerülő zsidókat" 
nemre, korra, egészségi állapotra való tekintet nélkül kell összegyűjteni. 
A függelék a következőképpen határozta meg a deportálandó zsidók ka-
tegóriáit: 

1. Sárga csillag viselésére kötelezett zsidók, valamint hat éven aluli 
gyermekeik (akiknek nem kellett sárga csillagot viselniük). 

2. Klinikákon, kórházakban, szanatóriumokban gondozott zsidók, 
akiket, akárcsak a már gettóban élő fertőző betegeket, gondosan 
elkülönítve kell szállítani. 


