827 A DEPORTÁLÁSOK LEÁLLÍTÁSÁTÓL A SZÁI ASl-PUCCSIG
mindinkább kezdi visszanyerni a zsidóság számára a teljes gondtalanságot jelentő liberális békeévek hangulatát.
A tisztogatási akció másik fázisa a gettókba tömörített zsidóságnak koncentrációs táborba való összegyűjtése, ahonnan a tulajdonképpeni elszállítás, bevagonirozás megkezdődik.
A kassai VIII. és a kolozsvári IX. honvédhadtestek, valamint az ország déli
határsávjában már a gettózás megkezdése, illetve befejezése előtt - tekintettel
ezen területek hadműveleti jellegére - a zsidóknak az országból külföldi munkára való elszállítása már [május 14-én] megkezdődött. Az egyre növekvő
partizánveszély, a háborúnak mindjobban az ország határai felé való áthúzódása feltétlenül szükségessé tették a gyors és halaszthatatlan intézkedéseket.
Különösen a kárpátaljai és erdélyi részek voltak azok, ahol a zsidóság a szovjet ejtőernyősök és partizánok bújtatását és ezek működését elősegítette.
Ezen területeknek azonnali megtisztítása tehát halaszthatatlan kötelesség
volt. A két hadtest területén koncentrációs táborok állíttattak fel, a zsidóságot
ide tömöríttettük, majd a menetrend szerinti elszállításuk megkezdődött.
Ezen táborokba a zsidók csupán 50 kg útipoggyászt, valamint 14 napra szóló
élelmet vihettek magukkal személyenként. A táborok őrzését, valamint a táborok élelmezését a német biztonsági rendőrség intézte, a magyar közigazgatási hatóságok közreműködésével. Fenti VIII. és IX. hadtest területéről a
táborokba gyűjtött zsidóság elszállítása megtörtént június hó 7-ig, amikor is
275 416 zsidót szállítottak el. A déli határsávból 340 162 zsidó hagyta el eddig az országot. Tehát a fenti három hadműveleti területről kiszállítottunk
615 577 (sic!) zsidót.
Időrendi sorrendben a székesfehérvári II. és a miskolci VII. honvédhadtest
területén gettóba tömörített zsidóknak táborokba való szállítása következett.
Innen a kitelepítés június hó 15-én nyert befejezést és összesen 50 805 zsidót
szállítottunk ki külföldi munkára. Tehát a II., VII., VIII., és IX. hadtestek,
valamint a déli határsáv területéről összesen 666 382 (sic!) zsidót szállítottunk ki. 12
Jelenleg folyamatban van a szegedi V. és a debreceni VI. hadtestek területén
a gettózott zsidóság táborban való tömörítése, illetve elszállítása.
Az egyes hadtestek területéről történő elszállítást értekezletek előzték meg,
melyen részt vettek az illetékes hadtestparancsnokok, a hadtestek területén
levő főispánok, a rendőri és csendőri szervek. Az értekezleten részben Baky
államtitkár úrtól, illetve tőlem kapták meg a részletes és szükséges utasításokat. Ezeken az értekezleteken mindig jelen volt a német biztonsági rendőrség
képviselője is.
A berakodóállomásokról történő elszállítások általában nyugodtan és zavartalanul folytak. Egy esetben történt, hogy Kárpátalján az egyik ilyen szállítmányt kisebb csoport partizán támadta meg, ezeket azonban a kísérő karhatalmi erők szétszórták. 13

Szökések természetesen úgy a táborból, mint a vagonokból a szigorú őrizet
ellenére is előfordultak, a szökevények felkutatása folyamatban van.
Csendőri fegyverhasználat a tisztogatási akció folyamán, egy-két szórványesettől eltekintve, nem volt. A megtörtént fegyverhasználat jogosságának ki-

