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vizsgálása folyamatban van. A táborokban a bevagonírozás előtt a zsidók szi-
gorú csomagvizsgálaton és motozáson esnek át. Még így is a leglehetetlenebb 
helyről kerülnek elő értéktárgyak. A gettókból táborokba és a táborokból va-
gonokba való berakás után közigazgatási hatóságaim a lehetőséghez képest 
a fertőtlenítést azonnal elrendelik. A tábort és a gettót pedig az eredeti ren-
deltetésének azonnal visszaadják. A táborokból a nőtlen zsidó orvosok, mér-
nökök és állatorvosok kivétetnek és a hadtestek székhelyére szállíttatnak, ahol 
a honvédelmi orvosi, illetve hadiüzemi szolgálatra osztatnak be. 
Az Igazságügyminiszter Űr rendelkezése alapján letartóztatási, valamint javí-
tóintézetekből a sárga csillag viselésére kötelezett zsidók ismét beszállíttat-
nak. Elmegyógyintézetek, kórházak, szanatóriumok, üdülők és más egyéb, a 
zsidók megbüvására alkalmas helyek is kiüríttetnek. 
A táborokba való szállításoknál és az elszállításoknál általában az elv az, hogy 
az keresztényi szellemnek megfelelő, emberséges és humánus módon történ-
jék. Ahol bármilyen visszaélést tapasztaltam, a legtüzetesebb kivizsgálást és 
a legkeményebb megtorlást tettem folyamatba, elrendeltem ún. „üdítőszol-
gálat" megszervezését, amely a pályaudvarokon és kilépő határállomásokon 
az elszállítandó zsidóságnak a lehetőség Szerinti kényelmét van hivatva biz-
tosítani.14 Ennek megszervezését a Zsidó Tanácsra bíztam, akik csillagvise-
lésre nem kötelezett zsidókból állítják össze ezt a karitatív szolgálatot. A tisz-
togatási akció jelenleg is folyik. A-megtisztított országrészekben a gazdasági, 
politikai, közbiztonsági, rendészeti és nemzetiségi vonatkozású kérdések tel-
jesen más síkra tolódtak el. Mintha évezredes lidércnyomástól szabadult vol-
na fel a megtisztított országrész, még a levegő is megváltozott. 

Az első napok, esetleg hetek bizonytalansága megszűnt, megindult a vérte-
tűtől megtisztított fa erős, egészséges vérkeringése. Gazdasági vonalon el-
tűnt a feketepiac, a fekete árak mélyen estek. A piacokon majdnem árubőség 
mutatkozik, a kínálat a maximális árakon mozog, sokszor még ezek alatt is 
keresik a vevőt. Az uzsora és ennek kísérőjelenségei megszűntek. 
A vállalkozási kedv, dacára a megmutatkozott tőkehiánynak, igen élénk. Az 
ipar és kereskedelem feszült érdeklődéssel várja, hogy a lefoglalt zsidó üze-
mek és üzletek árukészlete az ország gazdasági, vérkeringésébe mielőbb be-
kapcsolódjék. Ezeken a helyeken nem kell már félni a zsidó nyomasztó gaz-
dasági fölénytől, lassan megindult a bátor kezdeményezés. Nem látni az ut-
cákon egymáshoz hajló, suttogó zsidó fejeket, sunyi pillantásokat, amint 
méregetik a feléjük közeledő nem zsidókat. Vendéglőkben, éttermekben, 
szórakozóhelyiségekben és mind ott, ahol az élet Javait két kézzel lehetett 
habzsolni és ahol eddig Ők domináltak, nem lehet látni zsidót. A rémhír, a 
suttogó propaganda, a destruálás, a polgári lakosság mételyezése, a zsidó 
ügyvédek szipolyozása, a polgári pe:rek lavinája mind megszűnt. A hadműve-
leti területen partizán-utánpótlás, szovjet ejtőernyősök rejtegetése, a hírszer-
zés, szabotázsakciók kezdeményezése és a baloldali politikai szervezkedés 
megszűnt. A közbiztonsági állapotok megszilárdultak, a tipikus és jellemző 
intellektuális zsidó bűncselekmények megszűntek. A nemzetiségek részéről 
az eddig tapasztalt nyugtalanságot nincs, aki szítsa. Általában szembetűnő az 
a nyugalom, amellyel a keresztény lakosság a zsidók kitelepítése után igyek-
szik életét ú j relációkra beállítani, és mindenütt észrevehető az a felszaba-


