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a magyarországi zsidóság létét immár végső veszéllyel fenyegeti, és mindnyá-
junkat kétségbeeséssel tölt el. Tragikus sorsunknak 12-ik órájában és az em-
beriség örök eszményei nevében megrendült lélekkel emeljük fel kérő sza-
vunkat, és esedezünk Nagyméltóságodhoz, s a m. kir. kormányhoz: szüntesse 
be soron kívüli sürgősséggel ártatlan emberek százezreinek az országból való 
elhurcolását. 
A hazai zsidóság megadással viselte el az utóbbi időkben gyors egymásután-
ban rázúduló sorscsapásokat. Zúgolódás nélkül hajoltunk meg az egymást 
követő kormányzati intézkedések előtt, amelyek folytán vagyonunkat, csalá-
di tűzhelyeinket és polgári becsületünket elvesztettük, és nemcsak a nemzeti, 
hanem úgyszólván az emberi közösségből is kirekesztettünk. Csak akkor jaj-
dultunk fel, amikor az ország határvidékein megkezdődött a gettókban 
összezsúfolt és mindenétől megfosztott zsidóknak elhagyott gyártelepekre és 
pusztákra való kiszállítása, majd ezt követőleg korra és nemre való tekintet 
nélkül az országból való deportálása. A deportálás eleinte csak az északkeleti 
hadműveleti területre és a délvidéki határsávra szorítkozott, utóbb azonban 
az ország belsejére is kiterjedt, és így megdőlt az a felvetés is, hogy a zsidó 
lakosság eltávolítását katonai szempontok teszik szükségessé. Ugyancsak té-
vesnek bizonyult az a reménységünk is, hogy az országból kiszállított töme-
geket munkára viszik, mert ezzel a feltevéssel alig egyeztethető össze az a kö-
rülmény, hogy mindenkit, nemre, korra és egészségi állapotra való tekintet 
nélkül kivittek az országból. A hozzánk érkezett közlések szerint ez évi június 
20-ig bezárólag 427 400 zsidót, tehát a hazai zsidóságnak mintegy felét érte 
utol a deportálás szörnyű sorsa. Ez a szám az alábbiak szerint Oszlik meg: 

Kárpátalja 
Munkács 
Ungvár 
Beregszász 
Komárom 
Nagyszőllős 
Máramarossziget 
Huszt 
Felsővisó 
Szeklence 
Iza 
Bárdfalva 
Técső 
Tiszahát 
Nyíregyháza 
Kisvárda 
Mátészalka 
Szatmárnémeti 

20 000 
12 000 
17 000 
24 000 

26 000 
14000 
10000 
8 0 0 0 
8 000 

12 000 
10000 

8 0 0 0 
5 000 
3 000 
3 000 

10 000 

Felvidék 
Kassa 
Sátoraljaújhely 

12 000 
15 000 


