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német szervek tevékenységét. Tapasztalatait két, május 25-i, illetve 26-i 
keltezésű jelentésben foglalta össze. Miután röviden beszámolt a Magyar-
ország északi részein folyó deportálások előrehaladásáról, von Thadden 
megjegyezte, hogy az akció említett szakaszának lezárásával a zsidóellenes 
rendszabályokat kiterjesztik majd az ország más részeire, beleértve Buda-
pestet. A terv szerint a kampányt július végéig körülbelül egymillió zsidó 
deportálásával kellett volna befejezni. A budapesti zsidók deportálását jú-
lius közepére vagy végére tervezték egy „átfogó egynapos akció" kereté-
ben, melyhez a német hatóságok számítottak nemcsak a magyar kor-
mány, a csendőrség és a rendőrség további maximális együttműködésé-
re, hanem a postásokéra és a kéményseprőkére is. Budapesten aznap 
minden forgalmat le akartak állítani. 

Az ország északkeleti részeiből elszállított deportáltakkal kapcsolat-
ban von Thadden arról számolt be, hogy csupán egyharmad részük ta-
láltatott „munkára alkalmasnak" Auschwitzba való megérkezésükkor. A 
deportálási műveletek sikerét Endre és Baky odaadó együttműködésé-
nek tulajdonította. Rámutatott, hogy a zsidók Magyarország más ré-
szeiben továbbra is nyugodtak, mert „a budapesti Zsidó Tanács útján 
közzétették, hogy a rendszabályok csak a keleti területek zsidóságát érin-
tik, akik a többi, elmagyarosodott zsidóval ellentétben, megőrizték zsidó 
jellegüket"40. 

Von Thadden értékelését a Magyarország északkeleti részeiből való 
deportáltakról megerősítette Oswald Pohl SS-Obergruppenführer, az SS 
gazdasági és közigazgatási főhivatalának (Hauptamt Verwaltung und 
Wirtschaft - VWHA) vezetője, hozzá tartozott az Összes koncentrációs 
tábor. Himmlernek küldött május 24-i táviratában Pohl arról panaszko-
dott, hogy a munkaképeseknek is 50%-a nő. Engedélyt kért, hogy épít-
kezéseken foglalkoztathassa ezeket a nőket a Todt-szervezet felügyelete 
alatt. Himmler természetesen megadta az engedélyt, és azt tanácsolta, 
hogy a nőket nyers zöldségfélékkel etessék, egyebek között „sok, Magyar-
országról való fokhagymával"41. 

Német porhintési kísérletek 
Látva a magyarországi deportálások kedvezőtlen nemzetközi vissz-

hangját, Paul Kari Schmidt, a német külügyminisztérium sajtó- és infor-
mációs osztályának vezetője május 27-én javasolta, hogy a német és a ma-
gyar zsidótlanítási hatóságok támasszák alá „külső okokkal és érvekkel" 
a magyar zsidók ellen irányuló „jelenlegi és tervezett akciókat", különö-
sen a tervezett budapesti deportálásokkal összefüggésben. Javasolta, hogy 
„találjanak robbanóanyagokat zsidó klubokban és zsinagógákban, leplez-


