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lekciók" és elszállítások következtében folyamatosan csökkent. Augusz-
tus 15-én még 90 000 magyar zsidót tartottak nyilván a 612 000, újonc-
nak tekintett zsidó közül.133 1945 januárjában, amikor a tábort kiürítet-
ték, már csak néhány ezren voltak; legtöbbjüket átszállították Buchen-
waldba.134 

A vidéki zsidó közösségek felszámolása a háborús Magyarországon 
a náci végleges megoldás egyik utolsó akciója volt. A gyorsaság és a 
hatékonyság, amellyel ezeket a közösségeket a szövetségesek győzelmé-
nek előestéjén elpusztították, tükrözi a németek és magyar cinkosaik 
igyekezetét, hogy a végső vereség előtt legalább egyik, ideológiailag de-
finiált fő céljukat megvalósítsák. Segítségükre volt a végleges megoldás 
végrehajtása körül kialakult általános, cinkos hallgatás is: a jelenleg ren-
delkezésünkre álló bizonyítékok azt mutatják, hogy a szabad világ ve-
zetői, akárcsak a világ és Magyarország zsidóságának jó néhány veze-
tője, jóval Magyarország német megszállása előtt tisztában volt e „meg-
oldás" valódi természetével. 
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