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amelyeket a 6163/1944. BM VII. res. sz., április 7-i BM rendelet részle-
tezett. Tájékoztatta a résztvevőket arról, hogy a tábor létesítése a helyi 
Zsidó Tanács feladata, de gondolni kell az ivóvízellátásra, az egészségügyi 
berendezésekre és a kórházi gondozásra. Dr. Meggyesy Lajos hangsú-
lyozta, hogy a zsidók pénzét és értékeit, amelyek „állami tulajdont képez-
nek", el kell venni. Azt a reményét fejezte ki, hogy a köztisztviselők köz-
reműködnek e feladat végrehajtásában, „amelyet talán csak az elkövetke-
ző nemzedék fog értékelni". A zsidóktól elvett pénzt, aranyat, ezüstöt, 
ékszereket, írógépeket, fényképezőgépeket, órákat, szőnyegeket, szőr-
méket és értékes festményeket négy példányban kitöltött jegyzéken kell 
felsorolni. Egy példány a városi elöljáróságon marad, a másodikat a ren-
dőrségnek adják át, a harmadikat a lakásban hagyják, a negyediket pedig 
az érintett zsidóknak kell átadni. Mivel bizonyos volt abban, hogy sok zsi-
dó keresztényeknél helyezte biztonságba értékeit, a keresztényeket dob-
szó, újságcikkek és falragaszok útján figyelmeztetni kell, hogy internálás 
terhe mellett szolgáltassák be ezeket az értékeket. A polgármesterek fel-
elősek a leltárért és az értékek tárolásáért, valamint megőrzéséért, amíg 
ezeket az értékeket a postatakarék pénztár kiküldöttei átveszik. Kegytár-
gyak lakásokból és zsinagógákból is elkobozhatok. A készpénzt és az ér-
tékeket külön borítékokban kell elhelyezni. Meggyesy javasolta, hogy 
gondoskodni kell motozónőkről is. 

A zsidók által hátrahagyott élelmiszert el kell vinni a lakásból, és ké-
sőbb a gettókban felhasználni. (Az első két hét során a zsidóknak azokból 
a készletekből kellett táplálkozniuk, amelyeket ők maguk hoztak a gettó-
ba.) 

Ferenczy csendőr alezredes tájékoztatta a résztvevőket a művelet 
kezdetéről, és ismertette az észak-erdélyi IX. csendőrkerület fő begyűj-
tési pontjait: Nagyvárad, Szilágysomlyó, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Sza-
mos-újvár, Dés és Nagybánya. Közölte, hogy bármilyen nehézség merül-
ne fel, délelőtt 10 és 11 óra között telefonálhatnak a kolozsvári rendőr-
kapitányságra, ahol ő maga, dr. Meggyesy vagy a bizottság német tagja 
adja meg a szükséges utasításokat. 

Az értekezlet résztvevői ezután megismerkedtek a gettósítási bizott-
ságok összetételével, valamint azokkal a területekkel, ahonnan a zsidókat 
a különböző gettókba szállítják. Elmondták, hogy Nagybányán Nagy Je-
nő lesz a gyűjtőtábor parancsnoka, Várhelyi Tibor százados és Franz Ab-
romeith SS-Hauptsturmführer segédletével. A nagybányai gettóba nem-
csak az ebben a városban élő zsidókát, hanem Felsőbánya, valamint a 
Nagybányai, Nagysomkúti és a Szatmár vármegyében lévő Kápolnokmo-
nostori járás zsidó lakosait is átszállítják.4 

Az Endre irányítása alatt kidolgozott végső tervek szerint az észak-er-


