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kapott feladata elvégzésére. Hogy megkönnyítse munkájukat, Arger-
mayer rendelkezésükre bocsátotta a zsidó közösség tagjainak már koráb-
ban összeállított névsorát, valamint a szükséges írógépeket, írógéppapírt 
és indigópapírt. Június 21-én Argermayer a különleges transzportba be-
választandó zsidók számát 2400-ra csökkentette azzal, hogy a fele szegedi 
legyen, a másik fele pedig a szegedi gettóban lévő többi zsidó közül ke-
rüljön ki. Kikötötte továbbá, hogy a neves személyiségeken kívül a listán 
elsősorban 12 évesnél fiatalabb gyerekek és 50 évesnél idősebb felnőttek 
szerepeljenek. A Szeged környéki 1200 zsidó kiválasztását Hódmezővá-
sárhely zsidó vezetőire bízták. Végül a szegedi bevagonírozási központból 
Strasshofba vitt zsidók száma meghaladta az 5000-et. Nem világos, hogy 
ez egy későbbi budapesti utasításnak vagy a helyi tisztviselők megveszte-
getésének volt-e köszönhető. 66 prominens zsidót a Kasztner-féle külön-
leges csoportba válogattak be, mely Bergen-Belsenen át végül Svájcban 
kötött ki.127 

Kasztner arra számított, hogy az első szállítmány zsidó Győrből és 
Komáromból indul majd, azokról a területekről, ahol javában folyt a zsi-
dók deportálása. Habár ezt a tervet a jelek szerint Eichmann jóváhagyta, 
a II. és a III. csendőrkerületből való összes transzportot, beleértve termé-
szetesen a győrieket és a komáromiakat is, rutinszerűen Auschwitzba irá-
nyították, alighanem a transzportokért felelős valamelyik SS-Scharführer 
kétbalkezessége következtében. A győri transzportért felelős Scharführer 
csak akkor vette észre, hogy a vonat száma nem szerepel a nyilvántartás-
ban, mikor a transzport már a szlovák határra érkezett; felhívta Eich-
manntj és utasításokat kért. Eichmann, akit inkább a „terv teljesítése" 
foglalkoztatott, mintsem az erkölcsi kötelesség, nyilván utasította a 
Scharführert, hogyha a transzport már a szlovák határon áll, akkor men-
jen csak tovább Auschwitzba.128 Úgy döntött, Kasztnert majd egy Ma-
gyarország más részéből való transzporttal „kárpótolja". Mivel a ÜL zó-
nábólvaló deportálások június 16-án befejeződtek, a IV. zónában sok zsi-
dót az a szerencse ért, hogy Ausztriába irányították őket munkára. 

A zsidók koncentrálása a IV. zóna településein még aznap megkezdő-
dött, amikor a deportálások véget értek a ÜL zónában. Miután a koncent-
ráció folyamatát június 20-ig befejezték, a deportálásokat június 25-28-ra 
irányozták elő. E deportálások alatt hat vágy hét vonatrakomány zsidó 
deportáltat Strasshofba, egy Bécs melletti táborba irányítottak. Lévai sze-
rint 20 787 zsidó érkezett Strasshofba.129 Ezek a következő gyűjtőtábo-
rokból jöttek: 

Baja 
Debrecen 
Szeged 
Szolnok 

5640 
6841 
5739 
2567 


