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Csaknem 1180 zsidót tartottak itt, többségűket a városból. A többie-
ket jórészt a közelből, Aparhant, Bátaszék, Kéty, Kisvejke, Tevel és Zom-
ba településeiről hozták be. A szekszárdi zsidó közösség egy része is ide 
tartozott. (A többi •szekszárdi zsidót Dombóvárra, Pincehelyre és Tamá-
siba vitték, ahonnan a kaposvári megyei gyűjtőtáborba kerültek.) 

Június 28-án a gettó lakóit a helyi sportpályára szállították át, ahon-
nan július l-jén és 2-án kerültek a pécsi Lakits-laktanyába, Baranya és 
Tolna vármegye zsidóinak megyei gyűjtőtáborába.4 

Keszthely. A Balaton délnyugati végében lévő város gettója a zsinagó-
gában és a szomszédos lakóházakban volt. 700-nál több helyi és a környék 
vidéki településeiről való zsidót fogadott be. A Zsidó Tanácsot dr. Ko-
vács Endre ügyvéd vezette. Június vége felé a gettó lakosságát Zalaeger-
szegre vitték bevagonírozásra.5 

Körmend. Ez a Vas megyei város Szombathely és Zalaegerszeg között 
fekszik. A 2245/1944. sz. rendelet értelmében, amelyet 1944. május 9-én 
bocsátott ki Körmend-Németudvari járás főszolgabírója, a helyi gettót a 
zsinagógában és körülötte alakították ki a Széchenyi, a Rába, a Gróf Ap-
ponyi és a Dienes Lajos utcák környékén. Mint másutt, itt is fakerítés 
övezte a gettót, amelyben 300 helyi zsidót tartottak, köztük Krausz Jakab 
főrabbit, továbbá a járás környező falvaiból beszállított zsidókat, köztük 
Csákánydoroszló, Egyházasrádóc, Ivánc, Molnaszecsőd, Nagyrákos, Ori-
magyarosd és Szarvaskend zsidóit, akik május 10. és 12. között érkeztek. 
Június elején a Körmenden őrzött zsidók közül tizenötöt Kőszegre vittek 
át. A többieket, a vármegye valamennyi zsidójával egyetemben, csak a hó-
nap végén szállították át Szombathelyre.6 

Kőszeg. A helyi gettót Deutsch Arthur házában létesítették a Schey 
Fülöp utca 8. sz. alatt és a közvetlen közelében lévő terményraktárban. 
103 zsidót zsúfoltak be, akiket május 11-én vezényeltek ide. Közülük 80 
kőszegi volt, 8 perenyei, 4-4 nagycsömötei, illetve gyöngyösfalui, 3-3 kő-
szegszerdahelyi és bozsoki, egy fő Pósfa melletti. Az Irottkői járásból is 
érkeztek a gettóba zsidók. Május 16-án Markovics János rendőrkapitány 
19 pontos „gettórendet" bocsátott ki 653/1944. sz. alatt, amely a gettóé-
letet és a külvilággal tartott kapcsolatokat szabályozta. Részt vett a zsidó-
kérdés „megoldásában" Debreceni Dezső és Farkas Pál rendőrtanácsos 
is. Június vége felé bevagonírozásra és deportálásra minden gettólakót 
¡Szombathelyre szállítottak (lásd a 22.1. képet).7 Kőszeg polgármestere, 
Gyöngyös Endre, aki mindvégig vezető szerepet töltött be az akció lebo-
nyolításában, a helyi szélsőjobboldaliak vádja szerint „zsidóbarát" volt, és 
leváltását követelték.8 


