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azonnal Budapestre utazott. Megérkezésük után Baky irodájában megbe-
szélésre ültek össze Tölgyesy Győző ezredessel, Eichmann-nal, Hun-
schével, Novakkal és a máramarosszigeti főispánnal. Baky Eichmann elé 
terjesztette a máramarosszigeti helyzetet, és megkérdezte tőle, állítsák-e 
le a gettósítást, vagy hajlandó átvenni a zsidókat? Eichmann, aki részt vett 
a forgatókönyv kidolgozásában, természetesen az utóbbit választotta. A 
tanácskozás után, mely csupán 15 percig tartott, Lulayt és Novakot fel-
hatalmazták, hogy utazzanak Bécsbe, és beszéljék meg a szállítást a német 
vasutak vezetőivel.11 

Végrehajtási utasítások 
Abban a meggyőződésben, hogy zsidóellenes javaslatait a kormány 

majd rutinszerűen jóváhagyja, Endre munkához látott, hogy kidolgozza a 
deportálások technikai és szervezeti részletkérdéseit. Május elején a kö-
vetkező emlékeztetőt adta ki közvetlen beosztottainak: 

A kassai csendőrkerület területén végrehajtandó zsidóakciók lebonyolítására 
a németek már folyó hő 11 -én 8 tiszttel és 40 fő legénységgel 10 gépkocsin 
Munkácsra elindulnak. 
A törzs Munkácson fog székelni, melynek tagjai a németek részéről Wisli-
ceny és Novak HauptBturmführerek, 5 alcsoportvezető (tiszthelyettesi rang-
ban) és 8 legénységi állomány. A mi részünkről vitéz Ferenczy alezredes, 
Meggyesy királyi ügyész és Koltay László detektívfelügyelő; 
Bizottságok fognak működni: Kassán, Ungváron, Sátoraljaújhelyen, Munká-
cson, Beregszászon, Nyíregyházán, Mára marosszigeten, Nagyszőll ősön, 
Huszton és Mátészalkán. 
Felsorolt városokban a német bizottságok mellett az akció vezetésével ré-
szünkről a következők bízatnak meg: városokban az illetékes rendőrkapi-
tányság vezetője és a csendőr-alosztályparancsnok. Ahol csendőr-alosztály-
parancsnok nincs, ott az illetékes csendőrszárnyparancsnok. Ahol rendőrka-
pitányság nem működik, ott az illetékes főszolgabíró és az illetékes 
szárnyparancsnok. 
A német bizottságok megérkezésük után azonnal fel fogják venni az érintke-
zést a részünkről kirendelt bizottság tagjaival (udvariasság, előzékenység, ta-
pintatosság, felvilágosítások és tájékoztatások megadása, elhelyezésben, élel-
mezésben segítség nyújtása, ahol szükséges, német tolmácsról gondoskodni). 
Munkácson a központban működő német és magyar bizottság az ottani 
rendőrkapitányság épületében nyer elhelyezést, összeköttetések és jelen-
tések oda.12 

Ennek az emlékeztetőnek a részleteit egy értekezleten vitatták meg, 
melyet május 12-én rendeztek Munkácson a különböző megyék és me-
gyeszékhelyek legmagasabb rangú közigazgatási, rendőri és csendőri ve-
zetőinek részvételével. Az értekezlet, melyen Ferenczy László elnökölt, 


