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lönböző járásokból odaérkező zsidók körleteit, és leírta, hogyan kell el-
kobozni értéktárgyaikat. . 

A megye zsidóktól „megtisztított" helységei közé tartozott még Eger-
csehi, Füzesabony és Heves is. Heves mintegy 1500 zsidóját, a Hevesi já-
rás zsidóival egyetemben, május 9-én úgyszintén Bagólyukra szállították. 
Szigorúan véve, Heves város zsidóinak az áthelyezése törvénytelen volt, 
mert a gettósítási rendelet szerint a 10 000 főnél nagyobb lakosságú vá-
rosnak saját gettót kellett volna létesítenie.41 A végeredmény termé-
szetesen ugyanaz lett volna. A bagólyuki gettóparancsnok Klosszer Kál-
mán Volt. 

Eger város gettóját az Ujvüág, a Káptalan, a Patak, a Gólya, az Uszo-
da és az Álmagyar utcákban, valamint a Szúnyog téren és a Piac téren ala-
kították ki. 2744 zsidó tartózkodott itt, közülük több mint 160Ö-an ma-
gából Egerből. Czapik Gyula egri érsek megpróbálta enyhíteni az üldöz-
tetéseket, közbenjárt a zsidók érdekében a helyi hatóságoknál. 
Felolvastatta Serédi Jusztinián bíboros pásztorlevelét az egyházmegyéjé-
hez tartozó valamennyi templomban, jóllehet a bíboros a levél visszavo-
nása mellett döntött a Sztójay miniszterelnökkel kötött megegyezése nyo-
mán.42 

Bevagonírozásuk előtt a zsidókat néhány napig a kerecsendi tégla-
gyárban koncentrálták. Június 8-án deportálták őket a makiári vasútállo-
másról. Röviddel a deportálások befejezése után a helyi lakosság megro-
hanta a táborhelyet, és széthurcolta a zsidók holmijait.43 

Hatvan. A ü l . műveleti zónában működő zsidőtianítási osztag főha-
diszállásául szolgáló Heves megyei városban, Hatvanban kb. 3800 zsidót 
koncentráltak a helyi cukorgyárban.44 Többségüket a közeli települések-
ről, többek közt Csányról, Eesédről, Gyöngyösről és Hortról hozták be. 
A június 12-én kezdődött deportálásuk idején egy kb. 600 munkaszolgá-
latos zsidót szállító szerelvény állt meg a pályaudvaron Budapest felől jö-
vet, útban rendeltetési helyére. Zöldi Márton százados, a zsidőtianítási 
program egyik parancsnoka elrendelte, hogy a munkaszolgálatosokat 
szállító vagonokat csatolják hozzá a deportálószerelvényhez, melyet ter-
mészetesen Auschwitzba irányítottak.45 A hatvani zsidók tragédiájának 
másik torz mozzanata Hatvany Alexandra bárónőnék, báró Hatvany Fe-
renc cukormágnás lányának az esete volt. Ferenczy egyik jelentése szerint 
a bárónőt Nagy Endre csendőr százados mint menyasszonyát rejtegette. 
Május 29-én Budapesten feleségül is vette. Ferenczy a bárónőt letartóz-
tatta, a századost pedig feljelentette.46 A Hatvanban koncentrált zsidókat 
június 13-án deportálták. 
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