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gítani, ha meg akarjuk érteni a Magyarországon bekövetkezett katasztrófa 
dimenzióit.75 

Míg a magyar zsidók hős csoportja ezzel a nem kis bátorságot igény-
lő, de alapjában véve eredménytelen ellenállási akcióval foglalkozott, az-
alatt a zsidódanító különítmények befejezték akciójukat a ÜL zónában 
élő zsidó lakosság ellen, és véglegesítették a IV. zónában végrehajtandó 
terveiket. 
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