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rancsnoka a berlini Birodalmi Biztonsági Főhivatalba, Edmund Veesen-
mayer, a Führer magyarországi teljhatalmú megbízottja pedig a német 
külügyminisztériumnak küldte meg jelentéseit. 1944. június 13-án Vee-
senmayer például azt jelentette, hogy június 7-ig 289 357 zsidót „szállí-
tottak rendeltetési helyére" az I. és a II. zónából (Kárpátaljáról, Északke-
let-Magyarországról és Észak-Erdélyből) 92 vasúti szerelvényen, 45-45 
tehervagonban. A ÜL zónában, Észak-Magyarországon végrehajtott ak-
ció eredményéről Veesenmayer június 30-án küldött jelentést. Az innen 
deportált 50 805 zsidóval a deportáltak együttes száma 340 162-re emel-
kedett. AIV. zónában, Dél-Magyarországon végrehajtott művelet végez-
tével pedig 381 661-re. Végül pedig az V. zóna (Nyugat-Magyarország és 
Budapest környéke) 55 741 zsidójának július 9-ig lebonyolított deportá-
lása után Veesenmayer július 13-án már azt jelenthette, hogy 437 402 zsi-
dót szállítottak el rendeltetési helyére.127 Jóllehet Budapestre már nem 
terjeszthette ki akcióit, mert Horthy úgy döntött, hogy leállítja a deportá-
lásokat, a SIPO és az SD még ezután is elbüszkélkedhetett a további szál-
lítmányokkal, amelyeket magyar cinkosaival sikerült megszerveznie. 

Magyar zsidók más koncentrációs táborokban 

A csaknem 433 000 magyar zsidó közül, akiket 1944. május 15-től 
július 8-ig Auschwitzba deportáltak, kb. 10%-ot válogattak ki munkára 
alkalmasnak (22.10. kép).128 Egy részüket Auschwitzban tartották, hogy 
ott dolgozzanak, a többieket szétszórták 386 különböző táborba a náci 
birodalomban.129 

A legnagyobb csoportok a hírhedt bergen-belseni, buchenwaldi, da-
chaui, flossenburgi, mauthauseni, grossroseni, günskircheni, neuengam-
mei, ravensbrücki és sachsenhauseni táborokba kerültek.130 Auschwitz-
hoz hasonlóan ezekhez a táborokhoz is melléktáborok csatlakoztak. A 
buchenwaldi tábornak több, magyar zsidókat dolgoztató melléktábora 
is volt, köztük a hessisch-lichtenaui.131 Bécs környékén is több mun-
katábor működött, ahol az eredetileg Strasshofba deportált, vagy az 
1944 végén erőltetett menetben a Birodalom határáig hajtott magyar 
zsidókat dolgoztatták. Ilyen táborok működtek Felixdorfban, Lichten-
wörthben és Bécsújhelyen.132 

1944 őszén több tábor végső állomásává vált sok ezer zsidó munka-
szolgálatosnak is, akiket visszavontak Ukrajnából vagy a bori rézbányák-
ból, valamint ezer és ezer zsidó férfinak és nőnek, akiket a nyilasok gya-
logmenetben hajtottak el Budapestről azzal az ürüggyel, hogy a Bécs vé-
delmét szolgáló ún. Keleti Erődítést fogják építeni (lásd a 26. fejezetet). 

Az Auschwitzban tengődő magyar zsidók száma az ismétlődő „sze-


