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- a magyar kormány elszállítja a visszamaradó zsidókat Budapestről 
különféle vidéki táborokba, de nem adja át a németeknek, hogy ki-
vigyék őket az országból; 

- az Eichmann-féle Sonderkommandót vissza kell rendelni Magyar-
országról; 

- a német fogságban lévő összes politikai és közigazgatási vezetőt ki 
kell adni a magyar törvényes hatóságoknak; 

- a Pest megyei börtönt magyar ellenőrzés alá kell helyezni; 
- a németeknek vissza kell adniuk minden zsidó vagyont és árurak-

tárt, melyet a megszállás óta foglaltak le. 

A jegyzéket Csopey Dénes, a külügyminisztérium politikai osztályá-
nak vezetője diplomáciailag elfogadhatóbb formába öntötte, de csak au-
gusztus végén adták át Veesenmayernak.140 

Mindezt még egyszer megtárgyalta a minisztertanács augusztus 10-i 
ülése. Ugyanezen a napon küldték meg a külügyminisztérium állásfogla-
lását Bárczy István minisztertanácsi államtitkárnak. A Csopey aláírásával 
ellátott memorandum megoldást keresett a németek ajánlatára; miszerint 
beleegyeznek korlátozott számú zsidó kivándorlásába, ha Magyarország 
újrakezdi a deportálásokat.141 

A Sztójay-kormány örökébe lépő új kormány a jelek szerint hitelt 
adott Ferenczy színeváltozásának. Augusztus 29-én Bonczos Miklós bel-
ügyminiszter hivatalosan megbízta a zsidóügyek intézésével.142 A zsidó 
vezetők egy részének Ferenczy kétszínűségével kapcsolatos gyanúja teljes 
mértékben megerősítést nyert a nyilaspuccs után. Amint Szálasi került 
hatalomra, Ferenczy ismét nyíltan aktív szerepet vállalt a zsidóellenes 
kampányban. A Zsidó Tanács vezető tagjainak, akik túl sokat tudtak Fe-
renczynek a kormányzó előtt tett leleplezéseiről, menteniük kellett az 
életüket, mert a csendőrtiszt nem szerette volna, ha megzsarolják vagy 
potenciálisan „veszélyes" tanúk maradnak. A bizonyítékok túlnyomó ré-
sze arra vall, hogy Ferenczy sosem szándékozott igazán átpártolni. Fő 
célja a kormányzóval való kapcsolatteremtéssel az volt, hogy információ-
kat szerezzen a kormányzó gyökeres irányváltásra vonatkozó terveiről, és 
átadja azokat a németeknek, akiknek mindig is megbízható spiclijük volt. 

A deportálások felújításának veszélye 

A kistarcsai táborban fogva tartott zsidók Eichmann kezdeményezé-
sére, Horthy utasításainak semmibevételével történt deportálása felbáto-
rította a zsidótlanító szakértőket, hogy újrakezdjék előkészületeiket a bu-
dapesti zsidók deportálására. Az akciót augusztus 5-re ütemezték át,143 

A kistarcsai incidens a Békásmegyeren zajló előkészítő munkával együtt 


