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Ion Antonescu államvezető az idegenek kiűzésének szükségességéről  
az Ellátási Tanács ülésén  

Bukarest, 1941. október 6. 
 [Részletek]  

 
 
Az ülés 16,30-kor kezdődik Ion Antonescu marsall, államvezető elnökletével.  
 

[…]1 
 
Ion Antonescu marsall:  
 

[…]2 
 

A harmadik kérdés a kereskedelem megszervezésének kérdése, és ebből a 
szempontból teljesen elölről kell kezdenünk az életet, mivel a kereskedelem túlnyomórészt, 
mondhatnám akár száz százalékig, a zsidók és az idegenek kezében volt. 

Ami a zsidókat illeti, intézkedtem, hogy véglegesen és teljesen eltávolítsam őket e 
térségekből. Az intézkedés folyamatban van. Besszarábiában még mintegy 40 000 zsidóm 
van, akik néhány napon belül mind át lesznek téve a Dnyeszteren, és ha a körülmények 
megengedik, át lesznek téve az Urálon. 

Ez a megoldás arra, hogy kiszabadítsuk a román népet abból a helyzetből, amelyben 
senyvedett. Elég, ha aláhúzom, hogy a besszarábiai zsidók öt évre előre megvették a 
parasztok termését, és a parasztok e zsidók rabszolgái voltak. A falvakban és a városokban is 
megtelepedtek, és az egész gazdasági életből a zsidók profitáltak. A kérdés semmiféle 
halasztást nem tűrt. Ha a sors nem lett volna kegyes hozzánk, Besszarábia a legrövidebb időn 
belül elveszítette volna román karakterét annak a politikának és annak a szabadságnak a 
következtében, amelyet azok az emberek biztosítottak, akik a háború után kormányozták ezt 
az országot és akik helyénvalónak találták a zsidók letelepedését a falvakban, 
kizsákmányolandó a rabszolgákká vált parasztokat. 

A zsidókérdés tehát egy olyan probléma, amely Besszarábia esetében néhány hét alatt 
megoldódik, és Bukovina esetében is meg fog oldódni. 

 
[…]3 

 
Ion Antonescu marsall:  
 

[…]4 
 

A kereskedelmet illetően kétségtelenül elölről kell kezdenünk, mivel kizártam a 
zsidókat és lassan, lassan a többi idegent is kiűzöm, kivéve azokat, akik régóta kereskednek 
ott. De az én törekvésem az, hogy a román faj megtisztításának politikáját kövessem, és 
egyetlen akadály sem fog eltántorítani attól, hogy megvalósítsam népünk e történelmi 
kívánalmát.  

                                                
1 A kihagyott részekben Besszarábia gazdasági újraszervezéséről esett szó.  
2 A kihagyott rövid részben Ion Antonescu Besszarábia gazdasági és ellátási problémáiról beszélt. 
3 A kihagyott részben Ion Antonescu a Besszarábiában elért eddigi sikereket sorolta. 
4 A kihagyott rövid részben Ion Antonescu a Besszarábiában felmerült ellátási és gazdasági problémákat 
érintette. 
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Ha nem használjuk ki a mai nemzetközi és európai helyzetet a román nép 
megtisztítására, elszalasztjuk a történelem kínálta utolsó lehetőséget. És én nem szeretném 
elszalasztani, mert ha elszalasztanám, az utánam jövő generációk természetesen engem 
hibáztatnának ezért. Visszahozhatom Besszarábiát, Erdélyt is, de ha nem tisztítom meg a 
román népet, semmit nem tettem, mivel nem a határok jelentik egy nép erejét, hanem a faj 
tisztasága és egyneműsége. És ezt követem elsősorban. 

 
[…]5 

 
 

Megjelent: Şedinţa Consiliului de Aprovizionare, 6 octombrie 1941. In Marcel-Dumitru Ciucǎ 
et al. (ed.): Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. Vol. 
V. (octombrie 1941 – ianuarie 1942). Bucureşti, 2001, Arhivele Naţionale ale României, 1., 
5., 8. o. 

                                                
5 Az ülés hátralevő részében Besszarábia gazdasági újjászervezéséről és Románia lakosságának ellátási 
problémáiról tárgyaltak. 


