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Beregszász. A gettót a Kont- és Vály-téglagyárban, valamint az ún. 
Weisz-birtok gazdasági épületeiben létesítették. Kb. 10 000 zsidót gyűj-
töttek itt össze Ardod, Bátyú, Beregkövesd, Beregsurány, Bilke, Dolha, 
Harangláb, Kaszony61, Marosjánosi, Tarpa és Vásárosnamény közsé-
gekből, 6 2 Itt is az történt, mint gyakorlatilag az összes gettóban: mihelyt 
a zsidókat deportálták, megkezdődött a vadászat - mind a gettóban, 
mind a „lepecsételt" otthonokban - hátrahagyott pénzük és értéktár-
gyaik után. A beregszászi fosztogatás, méretei miatt, még a németek 
figyelmét is felkeltette.63 A gettó Kecskési-Tollas (Kohlmann) Tibor 
csendőr hadnagy parancsnoksága alatt működött, akinek kegyedenke-
déseire háború utáni bírósági tárgyalásán derült fény.64 

A Beregszászon összegyűjtött zsidókat május 16. és 29. között négy 
transzportban deportálták.65 

Az egyik transzport bevagonírozását Endre is végignézte.66 

Nagyszoüős. A városban élő és az Ugocsa megye hitközségeiből ide-
szállított zsidókat a zsinagóga és az ún. Magyar sor körüli négy utcában 
gyűjtötték össze. A gettóban 12-14 000 zsidó élt, köztük azok, akiket a 
szomszédos községekből, Batarcsról, Feketeardóról, Halmiból, Király-
házáról, Kökényesről, Komlósról67, Nagytarnáról, Terebesről, Tisza-
szászfaluról, Tiszaújlakról és Turcról szállítottak ide.68 A gettólakók kö-
zül 4700 nagyszőllősi lakos volt. A Zsidó Tanács tagjai Guttmann Mór 
(Mose), Würzburger Emil (Mendl), Friedmann Lipót (Lippe) és Eisen-
berger Márton (Mordeháj) voltak.69 Perényi Zsigmond báró, Kárpátalja 
volt kormányzói biztosa, a parlament felsőházának elnöke és fia, akinek 
birtokai ebben a megyében voltak, minden tőlük telhetőt elkövettek, 
hogy enyhítsék a gettóba zárt zsidók szenvedéseit - élelmiszert küldtek.70 

A zsidókat három transzportban deportálták, amelyek május 20. és június 
3. között haladtak át Kassán. 

Huszt. A helyi zsidókon kívül Alsószinevéri, Gernyesi és Varjaci járás-
ból - többek között Alsóhidegpatak és Eötvösfalva községből - további 
5000 zsidót gyűjtöttek össze a Csőregréti, Izai és Kossuth utcában. A Zsi-
dó Tanács tagjai: Lazarovits elnök, Rosenbaum, dr. Hegedűs, dr. Polgár 
és Markovits.71 A Huszton összegyűjtött közel 11 000 zsidót május 24. 
és június 6. között négy transzportban deportálták.72 

Iza. A huszti Zsidó Tanács vezetése alatt Alsóbisztrai, Bereznei, Fel-
sőbisztrai, Herincsei, Kosolovói, Lisamezői, Majdankai, Podoloci és Ve-
télei járásból kb. 7000 zsidót gyűjtöttek itt össze,73 

Técso. Técsőn egyszerre hozzávetőlegesen 10 000 zsidót gyűjtöttek 
össze. Közöttük csaknem 2500 heljd lakost és a Kerekhegyi, Pálosreme-


