
A IV. ZÓNA: DÉL-MAGYARORSZÁG A DUNÁTÓL KELETRE 700 

Strasshofba való megérkezésük után, július első napján a zsidókat 
munkára küldték Kelet-Ausztria számos helységének - például Gmünd, 
Weitta, Wiener-Neustadt és Neunkirchen - ipari és mezőgazdasági üze-
meibe. Sokan a Todt-szervezet felügyelete alatt dolgoztak. A velük való 
bánásmód az egyes alkalmazók és munkavezetők beállítottságától függő-
en változott. Egészében véve gyakran elég emberségesen bántak velük, és 
75%-uk, beleértve az idős korúakat és a gyerekeket is, túlélte a hábo-
rút.130 Kb. 1000 zsidó halt meg természetes okokból, vagy a táborokban 
szerzett betegségek következtében. Csaknem 170 főt átszállítottak Ber-
gen-Belsenbe, és meghatározhatatlan számú zsidót Krumey parancsára 
büntetésből Auschwitzba deportáltak fegyelemsértésekért, egyebek közt 
mert pénzt rejtegettek, borbélyhoz fordultak vagy moziba mentek. 

Egy szemtanú szerint hét zsidó leányt meg nem nevezett orvosi kísér-
leteknek vetettek alá. Állítólag csak egy hírmondó maradt életben közü-
lük.131 

Az Ausztriába szállított magyar zsidók egy bécsi központú igazgatási 
iroda ellenőrzése alatt álltak, melyet SS-Obersturmführer Hermann A. 
Krumey, Eichmann egyik legközelebbi munkatársa vezetett. AKasteletz-
gassé 35. sz. alatti iroda hivatalos neve a következő volt: DerHöhere Be-
fehlshaber der SS undPolizei in Ungarn - Sondereinsatzkommando -Aussen-
kommando Wien (Magyarországi legfőbb SS- és rendőrparancsnokság -
különleges egység — bécsi kirendeltség). Krumey szárnysegédei Siegfried 
Seidl SS-Hauptsturmfuhrer és Schmitzhofen SS-Hauptsturmführer vol-
tak; a hivatal személyzetéhez 8 magyar zsidó nő tartozott, akik irodai 
munkákat végeztek.132 

Az ausztriai munkatáborokba hurcolt zsidókkal való bánásmódra kü-
lön irányelveket dolgozott ki az SS biztonsági rendőrségének Bécsben 
működő Aussenkommandöja 1944. augusztus 9-én. A 32 pontba szedett 
útmutató kitért a zsidók alkalmazásának és a velük való bánásmódnak a 
legapróbb részleteire is.133 

Bár a Strasshofba és környékére szállított magyar zsidóknak sokat kel-
lett nélkülözniük, például eleve azért, mert rabok voltak, kétségkívül sze-
rencséjük volt, mert viszonylagos biztonságban élhettek, mialatt a többi 
vidéki zsidót Auschwitzba deportálták. 

40 505 zsidónak a IV. zónából történő deportálásával a zsidótlanító 
különítmények 129 vasúti szerelvénnyel befejezték 380 660 zsidó eltávo-
lítását Magyarországról.134 


