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tekintettel az oda betelepített személyek nagy számára, ezek az egyes lakások-
ba azok befogadóképességét messze túlhaladó mértékben zsúfoltattak össze. 
Az élelmezés és a betegek ellátása itt is úgyszólván lehetetlen. 
3. Abaúj-Torna vármegye. Abaúj-Toma vármegye zsidóságát, valamint a kas-
sai zsidók jelentékeny részét is, a kassai téglagyár víz nélküli telepére zsúfolták 
össze, ahol a legelemibb életszükségleteiket sem elégíthetik ki. 
4. Bereg vármegye. Hasonló eljárás követtetett a Bereg vármegyei zsidókkal 
szemben is, ahol a kitelepített személyek minden értéktárgyát, még a jegy-
gyűrűket is, valamint az egy pengőn felüli összegeket is elvették. 
5. Máramaros vármegye. Az e vármegye területén lakó zsidókat Márama-
rosszigetre és egyes nagyobb községekbe zsúfolták össze. Máramarosszigeten 
a zsidó intelligencia jelentékeny részét, kb. 140 embert egy kis imaházban he-
lyezték el, ahol napok óta étlen-szomjan vannak. 
Fenti értesüléseinkből megállapítható, hogy az északkeleti országrészek zsi-
dóságának nagy tömegei - több százezer ember - önhibáján kívül a legsúlyo-
sabb helyzetbe került, és éppen a nagy tömegekre való tekintettel ésa rendel-
kezésre álló idő rövidsége miatt nem történhetett kellő gondoskodás a meg-
felelő elhelyezésről, egészségügyi berendezésekről, élelmezésről és a 
betegek orvosi és gyógyszerellátásáról. 
Ilyen körülmények között félő, hogy élelem, megfelelő elhelyezés és beteg-
ellátás hiányában éhínség fog bekövetkezni, járványok fognak kitörni, és a 
másállapotban lévő nők, csecsemők, gyermekek, betegek, valamint aggok 
tömegesen fognak elpusztulni. 

Mély tisztelettel kérjük ennélfogva, méltóztassék oly irányban intézkedni, 
hogy a betelepített személyek megfelelő elhelyezésben és élelmezésben le-
gyenek részesíthetők. 
További tiszteletteljes kérésünk oda irányul, méltóztassék lehetővé tenni, 
hogy megbízottaink a helyszínre kiszállhassanak, és ott a hatóságokkal és a 
zsidóság helyi vezetőivel egyetértésben a szükséges intézkedések megtételé-
nél segédkezhessenek. 
Tekintettel az ügy nagy horderejére és sürgősségére, legyen szabad mély tisz-
telettel Nagyméltóságod sürgős intézkedését kémünk. 
Fogadja Nagyméltóságod mély tiszteletünk őszinte nyilvánítását,132 

A Tanács a különböző kárpátaljai és északkelet-magyarországi get-
tókban uralkodó borzalmas állapotokról további részleteket közölt május 
3-i, Eichmannhoz intézett német nyelvű kérvényében. A Tanács kerülő 
úton jutott az adatokhoz, gyakran fiatal cionisták révén, akik dacoltak a 
sokféle utazási korlátozással. A helyi zsidó hitközségi vezetőknek néha si-
került Budapestre küldeniük valakit, aki hírt hozott a vidéken uralkodó 
állapotokról. Ezek a kapcsolatok, különösen a kemény cenzúra alatt álló 
hivatalos zsidó lap közleményei, akaratlanul is káros hatással jártak, mert 

-megerősítették a helyi vezetők bizalmát a központi vezetés bölcsességé-


