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gyujtőtáborokba, így Békéscsabára, Debrecenbe és Szolnokra. A jómódú 
zsidó közösségekkel rendelkező ún. hajdúvárosok zsidóságát Debrecenbe 
vonták össze. 

Hajdúböszörmény. 1944. május 27-én a város zsidóit gettóba paran-
csolták, melyet a zsinagógában és körülötte rendeztek be. Június 15-én 
először a helyi sertéspiacra vitték őket, ahol elvették tőlük értékeiket, az-
tán bevagonírozáshoz átszállították őket Debrecenbe. A zsidóellenes in-
tézkedésekben Szálkay Antal polgármester és Abari Antal városi tanács-
nok, a zsidóügyek megbízottja működött közre. Egy beszámoló szerint 
653 zsidó pusztult el a deportálások következtében.18 

Hajdúdorog. A gettó a Jackovits Mihály utcáról nyíló főtér északkeleti 
végén volt, a zsinagógában és körülötte. Mintegy 350 zsidó lakta, kb. 300 
helybeli. A többieket Hajdúszovátról és Józsáról hozták be. A Zsidó Ta-
nácsot egy ideig dr. Hercz László vezette. A zsidókat június 17-én átszál-
lították Debrecenbe, ugyanazon a vonaton, amely a hajdúböszörményi és 
hajdúnánási zsidókat is vitte.19 

Hajdúhadház. Akárcsak a többi hajdúváros esetében, a hajdúhadházi 
zsidókat, akiknek száma 1941-ben 471 volt (3,78%), a zsinagógából és a 
szomszédos épületekből kialakított gettóban helyezték el. Június közepén 
átszállították őket Debrecenbe.20 

Hajdúnánás. A gettót május 14-én létesítették, itt is a zsinagógában 
és körülötte. A zsidókat június 17-én szállították át Debrecenbe.21 A haj-
dúnánási polgármester felesége, Pénzes Mihályné öngyilkosságot köve-
tett el, amikor H. Szabó csendőrnyomozó azzal gyanúsította, hogy zsidó 
származású.22 A zsidóügyek helyi megbízottja Nyakas László volt. 

Hajdúszoboszló. A közösség csaknem 500 zsidóját május közepe táján 
parancsolták gettóba. Június 15-én Debrecenbe szállították őket.23 

A hajdúvárosok gettóin kívül a VI. csendőrkerület körzetébe tartozott 
Karcag és Téglás gettója is. 

Karcag. A Szolnok és Debrecen közt fekvő város gettóját április 24-én 
hozták létre a temető és a Vágóhíd utca között. Csaknem 1300 zsidót te-
reltek ide. Közülük mintegy 800 helybéli zsidó volt, a többieket a szom-
szédos településekről hozták, beleértve Kunmadarast és Tiszaszentimrét. 
Június 18-án a gettó lakosságát átvitték a szolnoki cukorgyárba, és nem 
sokkal később bevagonírozták.24 

Téglás. Ezen a Debrecentől északra fekvő településen a gettót a Bá-
csipusztán létesítették. A gettóban uralkodó állapotok miatt a tehetős zsi-


