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pában. Sok igazság volt abban, amit Wisliceny mondott Freudigernek egy 
őszinte pillanatában: „Úgy látszik, a magyarok valóban a hunok leszár-
mazottai; nélkülük így sose boldogultunk volna."52 

Ferenczy jelentései a deportálásokról 
Magyar részről a deportálásokat a csendőrség hajtotta végre a helyi 

rendőrség és közigazgatás közreműködésével, Ferenczy alezredes közvet-
len parancsnoksága alatt. Ferenczy napi összefoglaló jelentéseket készí-
tett a zsidóellenes műveletek állásáról a tájékoztatások alapján, amelyek 
automatikusan érkeztek a helyszínekről az ő munkácsi főhadiszállásá-
ra.53 E jelentései, melyek az I. zónára nem terjednek ki, a magyarországi 
végleges megoldás legfontosabb és legautentikusabb dokumentumai kö-
zé tartoznak.54 Felküldték ezeket a belügyminisztérium XX. osztályára, 
amelynek élén Balázs-Piri Gyula csendőr ezredes állott, a másolatokból 
pedig kapott többek között Faragho Gábor altábornagy, a csendőrség or-
szágos felügyelője, Baky, Endre, Király Gyula, a belügyminisztérium VII. 
osztályának főnöke, Ricsóy-Uhlarik, valamint a csendőrség Központi 
Nyomozó Parancsnoksága. 

A Kárpátaljáról és Észak-Erdélyből való deportálásokról szóló első 
nagyobb, 1944. május 29-i keltezésű jelentésében Ferenczy nemcsak ar-
ról számólt be, hány zsidót deportáltak addig, hanem azt is felfedte, hogy 
valószínűleg tisztában volt Auschwitz realitásaival. Azt állította, a német 
titkosrendőrség kívánta, hogy a magyar zsidók magukat ötnapi élelemmel 
lássák el, mert az „Auschwitzba történő megérkezésük alkalmával meg-
ejtett szelektálás után, onnan őket azonnal a különböző munkahelyekre, 
vonatokkal továbbítják"55. 

Ferenczy június 8-án írta a VIII., IX. és X. csendőrkerületből való 
deportálásokról szóló végső jelentését. Tájékoztatta feletteseit, hogy jú-
nius 7-ig 275 415 zsidót deportáltak Kárpátaljáról és Észak-Erdélyből 92 
vonattal, és a vegyes házasságban élő zsidóktól és leszármazottaiktól el-
tekintve, ezek a területek zsidómentessé váltak. Lelkesítő képet festett a 
deportálásoknak az érintett területek politikai, gazdasági és biztonsági vi-
szonyaira gyakorolt pozitív hatásáról. Ferenczy az ekkoriban divatos, ti-
pikus zsidóellenes hangot használva hangsúlyozta, hogy az élelmiszerárak 
csökkentek, gyakorlatilag felszámolták a feketepiacot, megszűnt a rémhír-
terjesztés, és drámaian csökkent a peres ügyek száma.56 

A német és a magyar zsidótlanítási szakértőknek a Kárpátalján és 
Észak-Erdélyben végrehajtott gettósítás és deportálás során szerzett ta-
pasztalatai alapján Ferenczy közölte, a német biztonsági rendőrség arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy: 

...a már összegyűjtött zsidók fokozott ütemben történő elszállítását csak úgy 
lehet eredményesen meggyorsítani, ha a zsidók összeszedése nem nagy terű-


