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A második világháború óta számos, az Egyesült Államok holokauszt alatti 
politikájának miértjeit firtató tanulmány és kötet látott napvilágot, amelyek 
- amellett, hogy politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális tényezők 
együtthatására engednek következtetni - , fölvetik a kérdést: milyen szerepet 
játszott a végkifejletben a washingtoni kormányzat, valamint az ország 
keresztény és zsidó közössége. Bár atekintetben, hogy hibáztatható-e vagy 
sem, megoszlanak a vélemények, abban mégis valamennyi szerző egyetért, 
hogy az Egyesült Államok keveset tett a nácizmus hatmillió zsidó 
áldozatáért. A tények tükrében nyilvánvalóan fölösleges vitatni ezt az 
állítást, fontos azonban fölhívni a figyelmet arra a különbségre, ami az 
amerikai kormány és társadalom bizonyos szegmenseinek az ún. 
zsidókérdéshez való viszonyát 1944 előtt illetve azt követően jellemezte. 

Hiszen míg nyugodtan kimondhatjuk: a holokauszt időszakának 
nagy részében a kérdés hidegen hagyta Amerikát, egy új 
kormányügynökség, a Háborús Menekültügyi Hivatal alapítása 1944 elején 
változást jelzett. Erre az időpontra - a Szovjetunióban élő zsidók kivételével 
- a háború dúlta Európában már csak Magyarországon éltek nagyobb 
számban zsidók (de 1944 végére közülük is több mint félmillióan életüket 
vesztették.1 E túlélők a kontinens legnagyobb zsidó közösségét alkották, s 
az elpusztításukra szőtt náci tervek meghiúsításában az új amerikai hivatal 
alapvető szerepet volt hivatott játszani. Ezért e tanulmánynak, azon túl, 
hogy számba veszi az amerikai zsidópolitika alakulásában lényeges 
körülményeket, célja az 1944-ben bekövetkezett változás mibenlétének 
érzékeltetése is, elsődlegesen a magyar zsidóság tragédiáján keresztül. 

Szűkebb értelemben véve a holokauszt időszaka a második 
világháború éveit foglalja magában, bár a németországi zsidóság 
megpróbáltatásai jóval korábban, Hitler 1933-as hatalomra kerülésével 
elkezdődtek. Ebben az évben Franklin D. Roosevelt vezetésével az Egyesült 

' Lásd Randolph L. Braham: The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary, I—II. köt. 
(Columbia UP, New York 1994); A népirtás politikája. A holocaust Magyarországon 
címmel magyarul is megjelent (Belvárosi Kiadó, Budapest 1997). 



156 Sziszkoszné Halász Dorottya 

Államokban is kormányváltásra került sor, s a demokrata párti politikus 
1945-ben bekövetkezett haláláig irányította az ország bel- és külpolitikáját. 
Figyelmét az 1930-as években a belügyek, nevezetesen az 1929 óta tartó 
gazdasági válság megoldására tett kísérletek kötötték le, s érthetően 
nemigen törődött a Németországban folyó eseményekkel. Pedig ebben az 
időszakban a fasiszta állam elsődlegesen még nem a zsidónak minősített 
személyek fizikai megsemmisítésére, hanem emigrációjuk kikényszerítésére 
törekedett, így az Egyesült Államok segítségére lehetett volna az 
üldözötteknek, ha hagyományainak megfelelően utat nyit előttük. Ekkorra 
azonban, a tartós gazdasági visszaeséssel is összefüggésben, éppenséggel 
korlátozó tendenciák váltak dominánssá az ország bevándorlási 
politikájában.2 

Bár alapvetően gazdasági jelenség volt, az összeomlás az élet 
minden területén éreztette hatását, s mind a kormánypolitikában, mind a 
társadalom gondolkodásában meghatározó tényezővé vált. Mivel egyik 
legkorábban megmutatkozó kísérőjelensége a munkanélküliség ugrásszerű 
növekedése volt, az amerikai népesség többsége a munkaerőpiacon 
versenytársként jelentkező bevándorlók számának visszaszorítása mellett 
foglalt állást, amire az 1920-as évek korlátozó rendelkezései lehetőséget is 
adtak.3 A közvélemény határozott fellépése bírhatta volna rá csak a 

2 A bevándorlókkal szembeni ellenszenv a XIX. század végén, az ún. „új emigránsok" 
megjelenésekor erősödött föl. Amellett, hogy minden korábbinál nagyobb tömegben 
érkeztek, az őket befogadó társadalom averzióját kulturális különbségeik (vallás, nyelv, 
szokások) is fokozták. Az 1880-as évektől ugyanis az újonnan érkezők jelentős része nem a 
hagyományos, azaz észak-nyugat-európai fehér közösségekből került ki, hanem Ázsiából és 
Dél-Kelet-Európából, s ez utóbbiak körében különösen magas volt a zsidók száma: 1880 és 
1900 között 600 000, az elkövetkezendő húsz évben pedig 1,8 millió; miközben 1880 és 
1924 között évi átlag 500 000 bevándorló érkezett. Lásd Abraham J. Karp (ed.): Golden 
Door to America. The Jewish Immigrant Experience (Viking Press, New York 1976), 14; 
Szabó Éva Eszter: „Bevándorlás és faji diszkrimináció az Egyesült Államokban (1880-
1925)", Századok 1999, 5. sz., 985-997, 988. o. 
3 Dávid S. Wyman (ed.): The World Reacts to the Holocaust (Johns Hopkins UP, Baltimore 
1996), a továbbiakban: World, 700. o. Az amerikai bevándorlási politika alapelve az 1920-
as évektől az ún. kvótarendszer lett, amelynek bevezetésére 1921-ben került sor. Többszöri 
módosítást követően, végső formáját 1929-ben nyerte el az elképzelés, amikor is évi 
150 000-ben maximálták az Egyesült Államokba beengedhető emigránsok számát. Ez a 
korábbinak a töredékét jelentette, hiszen az 1905 és 1914 között tetőző európai 
bevándorlással évente átlag 1 millió fo érkezett az US/^ba. A rendelkezés továbbá 
kimondta, hogy az egyes országokból érkező emigránsok száma legföljebb két százaléka 
lehet annak a számnak, ahányan az adott nemzetiségből 1890-ben az USA-ban éltek. Mivel 
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kormányzatot a bevándorlási törvények liberalizálására, a gazdasági 
válsággal együtt járó nehézségek azonban mind a keresztény, mind a zsidó 
közösség nagy részét visszarettentették a változás követelésétől. Ennek 
folytán az ország törvényei alapvető módosítások nélkül éltek tovább az 
1930-as években, sőt a holokauszt idején is. 

A gazdasági bajokból fakadó problémák visszafogó ereje mellett a 
keresztény lakosság közömbös vagy negatív hozzáállását az európai 
fajüldözéshez az Egyesült Államokban látensen mindigis jelenlévő 
antiszemita érzelmek okozták. A zsidóellenes érvelés, amelynek egyik 
központi gondolata a zsidóknak a kommunistákkal való azonosítása volt, 
különösen 1917 után, az USA-ban eluralkodó „vörös pánik" idején kapott 
erőre, s népszerűsítésében olyan hírességek játszottak közre, mint Charles 
Coughlin atya, Henry Ford vagy Charles Lindbergh, akik a zsidóság 
világuralmi törekvéseit hangoztatták. Emellett a világháborúk közötti 
években olyan fantazmagóriák is hódítottak, miszerint a genetikailag 
alsóbbrendű, Közép-Kelet-Európából és Dél-Európából származó 
bevándorlók veszélyt jelentenek az angolszász és germán fajokra, s így az 
óvilágból érkezők között a zsidók kétszeresen is nehéz helyzetbe kerültek, 
lévén, hogy őket antiszemita és nativista előítéletek egyaránt sújtották.4 

Mindezekből kifolyólag az amerikai keresztény lakosság túlnyomó része, 
különösen a katolikus fele, mindvégig közömbös maradi az üldözöttek 
megpróbáltatásaival szemben. 

Mindazonáltal el kell ismerni azon prominens magánszemélyek (pl. 
Wendell Willkie, Herbert Hoover) és egyházak (pl. kvékerek, unitáriusok, 
mennoniták) tevékenységét, akik fölemelték szavukat a zsidóság érdekében, 
s a menekültek megsegítésére hajlandók voltak a zsidó szervezetekkel való 
együttműködésre is. Ahogyan szaporodtak és kegyetlenebbé váltak a nácik 
antiszemita támadásai, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá a keresztény 
támogatás fontossága a közvélemény (és ezen keresztül a politika) 

a Közép-, Kelet- és Dél-Európából - ahol a legtöbb zsidó élt - elszármazottak aránya csak 
az ezt követő évtizedekben nőtt meg lényegesen, az intézkedés kiváltképp érzékenyen 
érintette az ebből a térségből elvándorolni szándékozókat. Lásd Keith Fitzgerald: The Face 
of the Nation. Immigration, the State, and the National Identity (Stanford UP 1996), 128, 
131; Arieh Tartakower - Kurt R. Grossmann: The Jewish Refugee (Institute of Jewish 
Affairs of the American Jewish Congress and World Jewish Congress, New York 1944) 85; 
Wyman: World, 696. o. 
4 Wyman: World, 696-697, 700-701; Fitzgerald: i. m. 143; Robert A. Divine: American 
Immigration Policy, 1924-1952 (Yale UP, New Haven 1957), 11-12. o. 
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alakításában. Mivel elteijedt nézet volt, hogy a problémák zsidók általi 
kezelése az antiszemitizmus erősödését vonhatja maga után, az 
együttműködés keretéül szolgáló közös bizottságokat általában zsidó 
forrásból finanszírozták ugyan, s a vezetőség több tagja is zsidó volt, elvileg 
e szerveződések egyetlen vallási irányzathoz sem kötődtek. A kooperáció 
olyannyira felemásan működött, hogy számos, kifejezetten keresztények 
által és keresztények érdekében létesített szervezet anyagi támogatásáról is a 
zsidóság gondoskodott.5 

Ahhoz viszont, hogy a menekültek biztonságát szavatolni lehessen, a 
segélyezésen túl az amerikai bevándorlási kvóták fölszabadítása is 
szükséges lett volna, ám ezt, legalábbis kezdetben, az ország zsidó vezetői is 
visszafogottan támogatták. A társadalom jó részének ellenzésén kívül oka 
volt ennek, hogy izraelita közösségek hagyományosan külső segítség nélkül 
szervezték meg rászoruló hittársaik ellátását, a megnövekedett lélekszám 
viszont természetszerűleg nagyobb anyagi megterhelést jelentett volna, 
kivált az 1930-as évek viszontagságai közepette. így a zsidó szervezetek 
ténykedése elsődlegesen az emigráció föltételeinek könnyítésére irányult, 
nem pedig a kvóták fölemelésére. Kedvező irányú változást indított el a 
bevándorlók iránti félelmek csökkenése a közvéleményben, köszönhetően 
azoknak a szakembereknek, akik 1939-ben kimutatták, hogy az újonnan 
érkezők nagy hányada a nem-termelő szektort gazdagítja, míg 
vállalkozásaik a munkahelyek számát gyarapítják. Vagyis nemhogy rontják, 
de épphogy növelik a gazdaság talpraállásának esélyeit.6 Fordulatra a 
bevándorlók ügyében mégsem került sor, annál is inkább, mert ugyanebben 
az évben a második világháború kitörése az Egyesült Államok esetleges 
katonai szerepvállalására irányította a társadalom figyelmét, miközben a 
terjeszkedő Harmadik Birodalom is egyre kisebb hajlandóságot mutatott a 
zsidók elengedésére. 

Az amerikai népesség körében jelenlévő nativista tendenciák és a 

5 David S. Wyman: The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust, 1941-1945 
(Pantheon Books, New York 1984), a továbbiakban: Abandonment 317-318; Haim Genizi: 
„American interfaith cooperation on behalf of refugees from Nazism, 1933-1945", 
American Jewish History 70, March 1981, 347-361: 348-349, 351, 353; Robert W. Ross: So 
It Was True. The American Protestant Press and the Nazi Persecution of the Jews 
(University of Minnesota Press, Minneapolis 1980), 271. o. 
6 David Brody: .American Jewry, the refugees and immigration restriction (1932-1942)", in 
Abraham J. Karp (ed.): Selected Studies from the Publications of the American Jewish 
Historical Society, vol. 5: At Home in America (Ktav Publishing House, New York 1969), 322, 
324, 327. o. 
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gazdasági nehézségek mellett saját belső fejlődése is hátráltatta az ország 
zsidó közösségét abban, hogy megfelelő módon reagáljon a nácizmus 
kínálta kihívásra. A világháborúk között fölerősödő antiszemita érzelmek 
körükben alapvetően kétféle reakciót generáltak: a fiatalabbakat radikális 
gondolkodásra bátorították, míg az idősebbekben a bizonytalanság érzését 
erősítették. Az egy időben érvényesülő modernizációs, szekularizációs, 
asszimilációs folyamatok tovább csökkentették a zsidóság egységes 
föllépésének lehetőségét, és hozzájárultak a közösségen belüli 
kommunikáció megromlásához. A zsidó társadalom megosztottsága több 
szinten érvényesült. Az első szinten a különbség alapját az öndefiníció 
szolgáltatta, azaz hogy az egyén magát elsősorban amerikaiként határozta-e 
meg, s csak azután zsidóként, vagy épp fordítva.7 Az első csoportba tartozók 
asszimilációja jóval előrehaladottabb volt, s ők általában nem kérdőjelezték 
meg az amerikai politika fő irányvonalának helyességét. Több 
kezdeményezőkészségre lehetett számítani a zsidóságukat hangsúlyozóktól, 
de ők sem voltak egységesek. Vezetőik egyetértettek atekintetben, hogy a 
mentőmunka megszervezése elengedhetetlen, ám fontos megosztó erőként 
jelentkezett a cionizmus, s az abban rejlő feszültségek további távolodásra 
adtak alapot.8 

A korszak két meghatározó személyisége Stephen Wise és Abba 
Hillel Silver voltak, akiknek ideológiai ellentéteit a generációs különbség is 
fokozta. Az idősödő Wise rabbi vezette többség bízott Roosevelt elnök 
színfalak mögötti működésének sikerében, a Silver képviselte kisebbség 
viszont a cionizmus kérdésének politikai megoldását sürgette.9 Törekvésük 
sikertelen maradt, s európai hitsorsosaik ügyét sem mozdította előre, mivel 
elterelte a figyelmet a konkrét problémáról: az azonnali (célállomástól 
független) mentés szükségességéről. A konzervatív többség választotta út 
sem kínált megoldást, már csak sokuk megalkuvó magatartása miatt sem. 
Megdöbbentő példája ennek Wise 1939-es kijelentése a Wagner-Rogers Bili 
tárgyalása kapcsán, mely törvényjavaslat célja két éven belül 20 000 zsidó 
gyermek bebocsátása volt az Egyesült Államokba. Mivel a rendelkezés nem 
jelentette volna a bevándorlási törvények megváltoztatását - a jövőbeni 
kvótákat egyszerűen 20 000-rel csökkentették volna - a közvélemény 

7 Henry L. Feingold: Bearing Witness. How America and Its Jews Responded to the Holocaust 
(Syracuse UP 1995), 11-13. o. 
8 Wyman: Abandonment, 328. o. 
9 Milton Plesur: Jewish Life in Twentieth-Century America. Challenge and Accommodation 
(Nelson Hall, Chicago 1982), 113-114. o. 
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jelentős része támogatását adta a javaslathoz. A rabbi mégis úgy 
nyilatkozott, hogy amennyiben az ország és a gyermekek érdeke 
összeütközésbe kerül, úgy „természetesen, az ország élvez elsőbbséget".10 

Eredményesebb volt azon csoportok és szervezetek működése, melyek 
felismerték, hogy az adott körülmények között félre kell tenni az államiság 
túlontúl szenzitív és bonyolult kérdését, s az azonnali mentésnek kell 
prioritást adni. Közéjük tartozott a Peter Bergson (egy 1939-ben 
Palesztinából érkezett fiatal aktivista) vezette bizottság (Emergency 
Committee to Save the Jewish People of Europe), melynek célja az európai 
zsidók érdekében kezdeményezett akciók haladéktalan megindítása és egy 
kifejezetten a mentés problematikájával foglalkozó kormányszerv felállítása 
volt.11 Törekvései 1944-ben a Háborús Menekültügyi Hivatalban 
realizálódtak. 

Ami a hivatalos kormánypolitikát illeti, láttuk, hogy az 1930-as 
években nem került sor a bevándorlási törvények korlátozó jellegének 
föloldására, amerikai menekültpolitika mint olyan pedig gyakorlatilag nem 
létezett. Ellentétben az Egyesült Államok hagyományos szerepével és 
alapelveivel, a Roosevelt-adminisztráció alatt az ország nem szolgált az 
emigránsok és üldözöttek menedékeként. Következménye volt ez a 
korábban vázolt idegenellenes és zsidóellenes hangoknak, de 
nemzetbiztonsági megfontolásoknak is. 

Már 1940 tavaszán, jóval az USA hadba lépése előtt eluralkodott a 
félelem, hogy menekültnek álcázott ellenséges ügynökök hatolhatnak az 
országba. Bár az aggodalom nem volt alaptalan, a sokszor 
külügyminisztériumi tisztviselők által terjesztett túlzások hisztéria-közeli 
állapotokat eredményeztek. „Kapuinkon belüli ellenségekre" hívták föl a 
figyelmet, a menekülteket „Hitler rabszolga-kémeinek" nevezték, s még 
Roosevelt elnök is modern „trójai falovak" ellen figyelmeztetett. 
Breckinridge Longnak, az 1940 elején kinevezett és a menekültpolitikáért 
felelős külügyminiszter-helyettesnek meghatározó szerepe volt az ilyen és 
hasonló teóriák születésében. Tevékenysége negatívan befolyásolta a 
bevándorlási politika alakulását is, amit sokatmondóan jellemez arra 
vonatkozó elképzelése, hogy hogyan kell elérni az emigránsok számának 
drasztikus visszaesését: „Időlegesen csökkenthetjük és effektíve 

10 Brody: i. m. 331.0. 
11 Wyman: World, 706-707. o. Részletesen a csoport munkájáról lásd Monty Noam 
Penkower: „In dramatic dissent. The Bergson boys", American Jewish History 70, March 
1981,281-309.0. 
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befagyaszthatjuk az Egyesült Államokba érkező emigránsok számát. 
Megtehetjük ezt úgy, hogy egyszerűen azt tanácsoljuk konzuljainknak, 
minden akadályt gördítsenek az útba, kéljenek további bizonyítékokat és 
vessenek be különféle adminisztratív eszközöket, melyek csak késleltetik és 
késleltetik és késleltetik a vízumok kibocsátását."12 

A külföldi ügynököktől való félelem mellett egyéb 
nemzetbiztonságot célzó mérlegelések is szerepet játszottak az amerikai 
politika alakulásában, különösen 1941 decemberét követően, amikor az 
USA is hadviselő fél lett. Már ekkor körvonalazódott az Egyesült 
Államoknak az a - részben ma is érvényes - Közel-Kelet politikája, 
melynek alapja a zsidó és arab érdekek közti törékeny egyensúly 
fönntartása. Bár Izrael megalakulása 1948-ig váratott magára, a kérdéses 
időszakban a cionista eszmék támogatói, köztük az amerikaiak, világszerte 
egyre határozottabban sürgették az önálló zsidó állam megalakulását. 
Roosevelt elnök ígéretet is tett, hogy amennyiben 1944-ben újraválasztják, 
egy Palesztina területén létrehozandó zsidó állam érdekében fog 
munkálkodni.13 A katonai helyzet azonban, különösen 1941-1944 között, 
visszafogottságra intette az USA vezetését, mivel félő volt, hogy egy 
leplezetlen cionistabarát politika az arab vezetők elidegenedését fogja maga 
után vonni. Márpedig az amerikai érdekek a szaúd-arábiai olajkoncessziók 
és az arab világ semlegességének biztosítását diktálták, főleg, mert a 
Szovjetunió felé vezető utánpótlási vonalak arab területeken vezettek át. 
Ilyen hintapolitika-megfontolások érvényesültek még 1945-ben is, amikor 
Roosevelt a következő hihetetlen szavakat intézte Ibn Szaúd királyhoz: „A 
németek úgy tűnik meggyilkoltak három millió lengyel zsidót, így kell, 
hogy legyen hely Lengyelországban hontalan zsidók letelepítésére."14 

Az amerikai zsidópolitika alakulásában az is rendkívüli súllyal bírt, 
hogy az ország nem függetleníthette magát fo szövetségesei, Nagy-Britannia 
és a Szovjetunió álláspontjától. Márpedig Moszkva félresöpörte a kérdést, 
London pedig legalábbis ódzkodott annak megvitatásától, a gyakorlati 
segítségnyújtásról nem is beszélve.15 így alakult ki az az általánosító 

12 Wyman: World, 704; Herbert Druks: Failure to Rescue (Robert Speller & Sons, New 
York 1977), 10-1 l . o . 
13 Plesur: i. m., 113.0. 
14 Selig Adler: „The United States and the Holocaust", American Jewish Historical Quarterly 
64, Sept. 1974, 14-23: 15, 17. o. 
15 Wyman: World, 705. o. A Szovjetunió nem volt hajlandó még csak fontolóra sem venni 
menekültek segítését vagy befogadását, s ezt a politikát a háború kései szakaszában sem 
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szemlélet, amelyben a Hitler ellen szövetkezők számára a konfliktusnak 
egyetlen dimenziója, a katonai vetülete létezett. Kizárólagos céljuk volt 
véget vetni a német térhódításnak és fölszámolni a Harmadik Birodalmat, 
miközben minden egyéb másodlagossá vált. Szemben Hitlerrel, kinek 
elképzeléseiben a katonai sikerek mellett tényleges háborús célként jelent 
meg a zsidóság elpusztítása - különösen a háború utolsó évében, amikor 
totális harctéri veresége már csak idő kérdése volt - a szövetségesek az 
ellenség ellenállásának mihamarabbi megtörésében látták a probléma 
egyedüli megoldását. Azt sem akarták elismerni, hogy a zsidók valamiféle 
kétes első helyet foglalnak el a nácik terveiben, nemhogy külön 
erőforrásokat mozgósítottak volna a mentésükre. Természetesen a zsidóság 
valóban csak egyike volt a nácizmus áldozatainak, s így a szövetséges 
vélekedés szerint nem érdemelt megkülönböztetést - ámde rajta kívül 
egyetlen etnikai, vallási, vagy politikai csoport szisztematikus 
megsemmisítése sem szerepelt a Harmadik Birodalom terveiben, s ez a tény 
kimondatlan maradt. 

A holokauszt áldozatainak megmentésére tett csekély erőfeszítés 
miatt számos vád érte és éri az egykori Hitler ellenes koalíció tagjait, köztük 
az Egyesült Államokat. Kézenfekvő és sokat hangoztatott válasz lenne e 
kritikákra az európai helyzetre vonatkozó információk hiánya, ám a tények 
másról tanúskodnak. A zsidóság németországi és a megszállt területeken 
folyó üldöztetéséről szóló hírek folyamatosan érkeztek az USA-ba, és 
számos sajtóorgánumban, rádióközleményben és filmtudósításban közlésre 
kerültek.1 Vagyis az ismeretek megszerzéséhez szükséges források minden 
állampolgár számára elérhetők voltak, a nagypolitika irányítóit nem is 
említve. így a problémát alapvetően nem a tájékoztatás teljes hiánya okozta, 
hanem az, ahogyan a média prezentálta, illetve a publikum értékelte a 
híreket. A társadalom meglehetősen visszafogott reakciójában szerepet 
játszott a zsidóság helyzetével foglalkozó tudósítások elégtelen száma, 
tartalmi hiányosságaik (felszínesség, pontatlanság), valamint az is, hogy a 
holokauszt témája sokszor elsikkadt a világméretű konfliktus egyéb, 
fontosabbnak ítélt eseményeiről szóló beszámolók mellett. Ez történt 1944 

adta föl. Lásd John Pehle 1944. március 13-18-ra vonatkozó összefoglalóját, Franklin D. 
Roosevelt Library, Hyde Park / NY (a továbbiakban FDRL), Records of the War Refugee 
Board (a továbbiakban WRB), Box 28, Weekly Reports. 
16 Lásd Ross: i. m.; Wyman: Abandonment. Az előbbi az^ amerikai protestáns sajtó 
elemzésén keresztül cáfolja az információhiányra vonatkozó állításokat, míg az utóbbi a 
katolikus és zsidó sajtó, valamint a média egyéb ágazatainak szerepét ismerteti. 
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júniusában is, amikor a magyarországi zsidóságot hajtották vágóhídra, a 
közvélemény figyelmét azonban a normandiai partraszállás történései 
kötötték le. 

Mindamellett lélektani tényezők is csökkentették a nyilvánosság elé 
tárt információk hatását. Hitler antiszemita politikája természetesen nem a 
második világháború éveiben vette kezdetét: 1933 óta a németországi és a 
német uralom alá kerülő zsidók helyzete fokozatosan romlott, miközben az 
erről tudósító közlemények úgyszólván megszokottá váltak. Márpedig a 
megszokott dolgok kisebb föltűnést keltenek, az pedig egyetlen józan 
gondolkodású ember fejében sem fordult meg, hogy a folyamat népirtásban 
fog kiteljesedni.18 Igaz, Hitler 1939. január 30-án a Reichstagban 
kijelentette: „ha háborúra kerül sor, az a zsidó faj kiirtását fogja jelenteni 
Európában",19 ám figyelmeztetését a külvilág nem vette komolyan, főképp, 
miután egyelőre úgy tűnt, mégis megelégszik a zsidóellenes rendeletekkel 
és az erőltetett emigrációval. Nagyon kevesen voltak, akik időben 
fölismerték, mit is tartogat a nácizmus a zsidóság számára. Közéjük 
tartozott egy amerikai misszionárius, aki - miután saját szemével látta 
hogyan zajlik a gettósítás Európában - a következőket írta: „A legutóbbi 
világháború után 3 000 000 zsidó lett koldussá. Mielőtt ez a háború véget ér, 
7 000 000 lesz halott."20 Ez az 1940 márciusában megfogalmazott jóslata 
hátborzongatóan pontosan közelítette meg az áldozatok majdani tényleges 
számát, ráadásul kb. másfél-két évvel előre jelezte a népirtást. A „végső 
megoldás" politikájának kivitelezésére vonatkozó legfelsőbb német döntés 
ugyanis csak valamikor 1941/42 fordulóján született meg, a tényleges 

munka pedig a következő év elején indult. Eredményeképpen az első, 
21 

gázkamrákkal fölszerelt haláltáborok 1942 tavaszán léptek működésbe. 
A náci népirtási politika híre hamarosan az Egyesült Államokba is 

eljutott. Ám ahogy sokasodtak a tudósítások, úgy vált tartalmuk egyre 

17 Wyman: Abandonment, 252, 318-323. o. 
18 Még maga a német zsidóság többsége sem ismerte föl, hogy halálos veszélynek van 
kitéve: az egyre elviselhetetlenebb körülmények ellenére 1937 végéig is csak kb. 25%-uk 
látta jobbnak emigrálni. Wyman: World, 701-702. o. 
19 Idézi Elizabeth E. Eppler: „The rescue work of the World Jewish Congress during the 
Nazi period", in Yisrael Gutman - Efraim Zuroff (eds.): Rescue Attempts during the 
Holocaust. Proceedings of the Second Yad Vashem International Historical Conference, 
April 8-11, 1974 (Jerusalem 1977, 47-69: 52. o. 

Ross: i. m. 276. o. 
21 Wyman: World, 705; Michael Mashberg: „Prejudice that meant death. The West and the 
Holocaust", Patterns of Prejudice 12, May-June 1978, 3. sz., 19-32: 22. o. 
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horrorisztikusabbá, s ezzel együtt egyre hihetetlenebbé. így volt ez már a 
legelső, a megsemmisítés szörnyűséges mozzanatait még nem taglaló 
leírások esetében is, s a kétkedés a politikai élet vezetőit éppúgy áthatotta, 
mint a civil társadalom tagjait. A „végső megoldás" tervének létezését 
elsőként meggyőzően bizonyító dokumentum 1942 augusztusában érkezett 
az amerikai külügyminisztériumba a Zsidó Világkongresszus (World Jewish 
Congress) svájci képviselőjétől. Eszerint a nácik a befolyásuk alatt álló 
területeken élő valamennyi zsidónak minősülő személy (az adott pillanatban 
kb. 4 millió fő) meggyilkolását készítik elő. A külügyi hivatal a közlés 
tartalmát olyannyira irreálisnak találta, hogy még az Amerikai 
Zsidókongresszus (American Jewish Congress) tájékoztatását is 
fölöslegesnek ítélte, s csak három hónap elteltével döntött úgy, hogy 
elegendő megbízható információval rendelkezik ahhoz, hogy napvilágra 
hozza az értesüléseit.22 A hihetőség illetve hihetetlenség problematikája 
mégsem tünt el, sőt a háború végéig felszínen maradt. Egy 1944 decemberi 
közvéleménykutatás is azt mutatta, hogy bár az amerikaiak többségének 
tudomása volt a nácik zsidókkal szembeni kegyetlenkedéseiről, mégis 
csupán 27 százalékuk gondolta, hogy a tömegmészárlások áldozatainak 
száma elérte a 100 000-et, s mindössze 4 százalékuk hitte el, hogy az 5 
milliót is meghaladta.23 Mindez annak ellenére, hogy egy hónappal 
korábban már széles publicitást kapott az amerikai sajtóban az az 
„Auschwitzi Jegyzőkönyvek" néven ismertté vált, a haláltáborból 
megszökött foglyok beszámolóit tartalmazó dokumentum, amely igazolta a 
megsemmisítő táborok létezéséről szóló korábbi állításokat, s részletesen 
ismertette az auschwitz-birkenaui mindennapokat, az ottani élet és halál 
borzalmait.24 

22 Wyman: World, 705; Mashberg: i. m. 22-23. o. 
23 Henry L. Feingold: The Politics of Rescue. The Roosevelt Administration and the 
Holocaust, 1938-1945 (Holocaust Library, New York 1970), 289. o. 
24 Martin Gilbert: Auschwitz and the Allies (Henry Holt, New York 1981), 328-329; Tony 
Kushner: „The meaning of Auschwitz. Anglo-American responses to the Hungarian Jewish 
tragedy", in David Cesarani (ed.): Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary, 1944 
(Berg, Oxford 1997), 159-178: 171. o. A hitetlenkedés nem volt amerikai sajátosság. A brit 
külügyminisztérium menekültrészlegének vezetője még 1945 tavaszán is az alábbiakban 
reagált arra a Moszkvából érkező tudósításra, hogy mit találtak a szovjet erők Auschwitz 
fölszabadításakor: „Ez egy furcsa távirat: szó szerinti olvasatban jelentheti azt, hogy 4 
millió fot gyilkoltak meg [Auschwitz-Birkenauban], de szerintem nem erről van szó. 
Szerintem azt jelenti, hogy az ottani följegyzések erre/ engednek következtetni egész 
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Amerikának a vészkorszak idején folytatott politikája tárgyalásakor 
végül nem hagyható figyelmen kívül az ország első emberének szerepe és 
felelőssége. A történeti irodalom vitatja, hogy létezett-e Roosevelt számára 
a választottól eltérő út, vagy a körülmények kényszere alatt cselekedett. A 
történészek többsége azonban kritikusan ítéli meg az elnök ténykedését.25 A 
legtöbbet hangoztatott magyarázat Roosevelt határozott fellépésének 
elmaradására, hogy az elnök politikai megfontolásból nem állt ki a 
menekültkérdésben fordulatot követelők mellett. A legtöbb zsidó 
állampolgár rokonszenvét így is, úgy is élvezte; ellenkező esetben viszont 
fönnállt a veszély, hogy szavazatokat veszít a négyévenként ismétlődő 

26 
elnökválasztásokon. Bármi is motiválta, egy biztos: 1944-ig gyakorlatilag 
semmit sem tett a zsidóság érdekében. A reálpolitikus Roosevelt 1944 elején 
látta csak elérkezettnek az időt, hogy a Háborús Menekültügyi Hivatal 
fölállításával utat nyisson a változást követelők táborának. Ekkorra a zsidó 
szervezetek - prominens kormányzati tényezőkkel összefogásban -
sürgették egy kimondottan a mentést koordináló szerv létrehozását, mialatt a 
közvélemény is kedvező fordulatot vett, s 1943 óta a hadiszerencse is egyre 
többször szegődött a szövetségesek mellé.27 Fordulatról mégsem 
beszélhetünk, sem az elnök hozzáállását, sem a külpolitika általános 
irányvonalát tekintve: megalapításán túl, Roosevelt nemigen foglalkozott a 
Menekültügyi Hivatallal, mely mindvégig nélkülözni kényszerült a 
munkájához elengedhetetlen kormányszervek, főleg a kül- és 
hadügyminisztérium hathatós támogatását, a maradvány európai zsidóság 
megmentése pedig továbbra sem lett háborús céllá. 

Az 1944. január 22-én elnöki rendelettel létrehozott új 
kormányügynökség a Háborús Menekültügyi Hivatal nevet kapta, mely 
elnevezés már önmagában sokat elárul az amerikai politika felemás 
voltáról.28 Roosevelt a szervezet megalapítását sürgetők törekvésével 
ellentétben a Hivatal föladataként általában a náci elnyomás alatt élő 

Európára vonatkozóan; máskülönben a szám bizonyosan nagyon eltúlzott." Pedig 
Auschwitzban valóban 2 millió zsidót és 2 millió más foglyot öltek meg. 
25 A roosevelti politikát megértéssel fogadók táborának reprezentánsa a már több ízben 
idézett Henry L. Feingold, míg az ellentábor legharcosabb képviselője David S. Wyman. 
26 Wyman: Abandonment, 312.0. 
27 Bővebben a Menekültügyi Hivatal megalakulásának körülményeiről uo. 183-204. o. 
28 A rendelet teljes szövegét lásd Franklin D. Roosevelt: Executive Order No. 9417. 
Establishing a War Refugee Board, January 22, 1944. In U.S. War Refugee Board: Final 
Summary Report of the Executive Director, War Refugee Board (Washington/DC, 1945, 
U.S. Government Printing Office). 
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európaiak mentését és segélyezését jelölte meg, vagyis a zsidóság csak egy 
lett a hitleri megszállás alatt senyvedő kontinens számos, támogatásra 
szoruló etnikai, vallási és politikai csoportja között. Mi több, a rendelet 
nemcsak hogy nem mutatott rá a zsidóság helyzetének speciális voltára, de 
lévén, hogy a „zsidó" vagy „zsidóság" szavak hiányoztak belőle, egyértelmű 
utalást sem tett arra, hogy szükséges lenne egy kizárólag az ő érdekeiket 
szolgáló akcióterv kidolgozása. A tény, hogy visszatekintve a szövetséges 
hatalmak közül mégis az Egyesült Államok mérlege a legjobb az üldözött 
izraelitákért tett erőfeszítések terén, a Hivaltal munkatársainak volt 
köszönhető.29 

A szervezet megalakulásakor John Pehle, a Menekültügyi Hivatal 
újdonsült vezetője, rendkívül nehéz helyzetben találta magát. Nagyon rövid 
idő alatt gyakorlatilag a semmiből kellett megszerveznie egy olyan 
apparátust (létszáma sosem volt több néhány tucatnál), ami képes fölvenni a 
harcot a többéves tapasztalattal rendelkező, tudományos módszerekkel 
tökéletesre fejlesztett, roppant hatékonysággal működő náci gépezettel 
szemben, melynek 1944-re több millióan, köztük kommunisták és 
szocialisták, cigányok és homoszexuálisok estek áldozatul. A pusztitás 
azonban a legnagyobb mértékű, előreláthatóan, a Hitler által fő ellenségnek 
titulált zsidók körében volt. Ennek következtében 1944-ben már csak 
egyetlen nagyobb európai zsidó közösség létezett relatíve sértetlenül, az 
ekkor 762 007 főt számláló magyar.30 A Menekültügyi Hivatal ezért - az 
alapító rendelet általánosító szövegezése ellenére - a zsidóság mentését és 
körülményeinek javítását helyezte tevékenysége középpontjába, s azon belül 
is, bizonyos kezdeti késlekedést követően, a magyar zsidóság ügye került 
fókuszba. 

Késlekedésre adott okot, hogy a hivatal figyelmét 1944 első 

Uo. a Hivatal céljainak, tevékenységi körének, alkalmazott eszközeinek és 
eredmenyeinek rövid összefoglalása. 

Braham: í. m. II. köt. 1297. o. - A Hivatal létrejöttét megelőzően kb. 63 000-re tehető a 
magyarországi zsidóság vesztesége, többségében munkaszolgálatra behívottak. Nagy 
tömegben torteno lemészárlásukra elsőként 1941 nyarán, Galíciában került sor, egy 
nonta an zsidók kiutasításáról in tézkedő belügyminiszteri rendelet folyományaként. Herbert 

; budapesti amerikai követ mindhiába tiltakozott a deportálás körülményei ellen, ami 
az enntett zsidók túlnyomó részének (kb. 20 000 fő) legyilkolásával végződött. Lásd M. 
n ' , ' U ^ m m i s z t e r rendelete va lamennyi I. fokú rendőrhatóság vezetőjének, 1941. július 

e s dátum es a airas nélküli fe l jegyzés külföldiek kiutasításáról; Pellnek címzett levél 
1*0/7 3 3 5 ' 1 9 4 1 ' a u 8 u s z t u s 2. Magyar Országos Levéltár K63, 85. cs„ 1941-
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hónapjaiban a szerveződés, információszerzés és a mentés-segélyezés 
alapstratégiáinak kidolgozása kötötte le, továbbá hogy megtévesztő, 
változatlanul kedvező körülményekről tudósító hírek érkeztek 
Magyarországról, aminek alapján a Menekültügyi Hivatal nem látta 
szükségét az ottani zsidóság érdekében mentőakció tervezésének.31 A 
magyar zsidó közösség sorsát a többé-kevésbé váratlan március 19-i német 
megszállás pecsételte meg, s ezzel az ország megszűnt a helyi és a környező 
területekről menekült zsidók mentsváraként létezni. Miközben a Harmadik 
Birodalom késedelem nélkül megindította a holokauszt történetének 
leggyorsabban kivitelezett támadását a magyar zsidók ellen, a Menekültügyi 
Hivatal - nem ismerve föl a helyzet kritikus voltát - tovább tétlenkedett. Ez 
a körülmény is közrejátszott abban, hogy egy július 15-én kelt 
memorandumban John Pehle kénytelen volt elismerni: hivatala eladdig 
sikertelenül próbálta megfékezni a nácik magyarországi akcióit.32 

Pedig a Menekültügyi Hivatal számtalan eszközzel élt a probléma 
megoldása érdekében. Munkatársai - naivan - mindvégig hittek benne, 
hogy lehetséges az üldözöttek legalább egy részének kimenekítése az 
országból legális úton, a szervezet tudtával és támogatásával folyó 
tárgyalások következményeként.33 Csakhogy a háborúnak ebben a 
szakaszában a német politika már nem volt hajlandó zsidókat 
ellenszolgáltatás nélkül szabadon bocsátani. Cserébe leggyakrabban anyagi 
juttatásokat követelt, és - miközben folytatta a megállapodás által nem 
érintett zsidók deportálását - a kiutazáshoz nélkülözhetetlen német 
engedélyek általában még e kondíciók teljesítése esetén is elmaradtak.34 

31 Wyman: Abandonment, 209-215. o.; Harrison (svájci amerikai követ) levele, 1944. 
február 12. FDRL WRB Box 58, Jews in Hungary; Hirschmann (törökországi megbizott) 
Pehlehez, 1944. március 6. FDRL Morgenthau Diaries Book 709, 240 p.; Pehle 
összefoglalója az 1944. február 2-ig terjedő időszakról. FDRL WRB Box 28; Magyar 
menekültek mentésére vonatkozó memorandum, 1944. április 7, Pehle összefoglalója a 
magyar zsidók érdekében indított akcióiról, 1944. július 13. FDRL WRB Box 34, Hungary 
No.l. 
32 Pehle memoranduma munkatársaihoz, 1944. július 15. FDRL WRB Box 28. 
33 Ilyen irányú tárgyalásokat folytattak Magyarországon szolgáló náci vezetőkkel (pl. Adolf 
Eichmannal, Edmund Veesenmayerrel) kezdetben a magyar zsidóság képviselői (pl. Brand 
Jenő, Kasztner Rezső), majd a magyar hivatalos szervek, végül pedig semleges delegátusok 
is egészen 1944 végéig. 
34 A német vízumok visszatartása hiúsította meg Horthy 1944. júliusi kezdeményezését is, 
ami lehetőséget nyújtott volna kivándorlásra a svéd állampolgárságú vagy Svédországban 
rokoni illetve üzleti kapcsolatokkal rendelkező zsidóknak, a palesztin bevándorlási 
engedéllyel rendelkezőknek és tíz év alatti gyermekeknek. Benoschofsky Ilona - Karsai 
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Éppen ezért igen hamar meggondolás tárgyává lettek illegális eszközök is, 
mint a zsidónak minősülő személyek elrejtése, de még inkább biztonságos 
helyre való szöktetése. Ez utóbbi kiváltképp komplikáltnak és veszélyesnek 
bizonyult egy olyan országból, ahonnan tenger hiányában csak a lassúbb 
szárazföldi útvonalak nyújtottak lehetőséget a menekülésre, és amely 
mélyen a németek által megszállt és ellenőrzött területek szívében feküdt, 
így azon szerencséseknek, akiknek sikerült elhagyniuk az országot, a 
határátlépést követően újabb ellenséges vidékeken kellett 
keresztülhaladniuk. Helyzetüket könnyítendő, a Svájcban és 
Törökországban székelő menekültügyi delegátusok nagy hangsúlyt tettek rá, 
hogy meggyőzzék a Magyarországgal szomszédos országok vezetését: 
tegyék lehetővé az illegálisan érkezők belépését illetve áthaladását. Ezen túl 
támogatták az üldözöttek kimenekítését végző földalatti csoportok munkáját 
és részt vettek a zsidó életek pénzzel való megváltását célzó titkos 
tárgyalásokban.3 5 

A Menekültügyi Hivatal nem láthatta előre fönti törekvései jó 
részének kudarcát, s ezért hozzálátott, hogy a megmentettek számára új 
lakóhelyről gondoskodjon. E célból sürgette az amerikai vízumpolitika 
kiterjesztését, kérte Nagy-Britannia segítségét, valamint a latin-amerikai és 
semleges országok együttműködését. Ha áttörést nem is, bizonyos enyhítést 
sikerült kieszközölnie az Egyesült Államokba érvényes beutazási 
engedélyek terén. A nyár folyamán a hivatal megkapta a 
külügyminisztérium jóváhagyását, hogy az 1941. július l-jét követően 
kiadott és időközben lejárt vízumokat újakkal helyettesítsék, ha a tulajdonos 
nem tudta elhagyni az ellenség ellenőrizte területet és továbbra is 
üldöztetésnek volt kitéve. Továbbá a külügy hozzájárult engedélyek 
kiadásához az Egyesült Államokban élők kvótán kívüli vagy preferencia-

Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés 
történetéhez, 3. kötet: 1944. május 26 - 1944. október 15. A budapesti zsidóság 
deportálásának felfüggesztése (Magyar Izraeliták Országos Képviselete, Budapest 1967), 
158-160; Monty Noam Penkower: The Jews Were Expendable. Free World Diplomacy and 
the Holocaust (University of Illinois Press, Urbana 1983), 197-198. o. 
35 A Hivatal svájci (Roswell D. McClelland) és törökországi (Ira A. Hirschmann) 
megbízottainak tevékenységére vonatkozóan lásd az FDRL alábbi forrásait: WRB Box 28; 
WRB Boxes 34-36 Hungary Nos. 1-8.; WRB Boxes 57-58, 60 General Correspondence of 
Roswell McClelland; WRB Box 71, Saly Mayer. Továbbá John Mendelsohn (ed.): The 
Holocaust. Selected Documents in Eighteen Volumes, vol. 15: Jtelief in Hungary and the 
Failure of the Joel Brand Mission (Garland, New York 1982); Ira Hirschmann: Caution to 
the Winds (David McKay Co., New York 1962). 
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vízumra jogosult rokonai számára, és lehetővé tette 5000 bevándorló vízum 
kibocsátását 16 év alatti gyermekek számára. Mivel azonban az amerikai 
vízum megszerzésének feltétele volt, hogy az érintett személy megjelenjen 
valamely semleges országban székelő USA követségen, a terv eleve bukásra 
ítéltetett.36 

Nagy-Britannia együttműködését a Palesztinába irányuló 
menekültmozgás elősegítése érdekében kívánta megnyerni a hivatal, de 
London viszonya mind a menekültkérdéshez, mind a Hivatalhoz mindvégig 
hűvös, s a legjobb esetben is tartózkodó maradt. A brit politikusokat 
elrémisztette annak lehetősége, hogy zsidók nagy létszámban szövetséges 
területre, főképp Palesztinába érkezzenek, nehogy ez a brit-arab kapcsolatok 
rovására menjen.37 Nagyobb sikerrel járt a hivatal, amikor a Budapesten 
svájci képviselettel rendelkező latin-amerikai országokat sürgette 
cselekvésre. Ezek kormányai beleegyeztek, hogy olyan, magukat valamely 
térségbeli állam polgárának valló személyeket is sajátjuknak ismerjenek el, 
akik erre vonatkozóan semmilyen, de legalábbis kétes hitelességű 
dokumentációval rendelkeznek. Azon felül, a semleges országokkal 
egyetemben, hasonlóan pozitívan reagált Latin-Amerika a Hivatal 1944. 
augusztusi fölkérésére is, amelyben magyar zsidó gyermekek befogadását 
kérte.38 A várt menekültáradat mégsem indult meg. Kevés kivételtől 

36 Külügyminisztérium (a továbbiakban KM) a Berni Amerikai Követséghez, #2605, 1944. 
július 28. FDRL WRB Box 58; KM a Stockholmi Amerikai Követséghez, #1701, 1944. 
augusztus 24. FDRL WRB Box 34, No. 2.; beszámoló a Hivatal magyar zsidók érdekében 
végzett tevékenységéről, 1944. október 9. FDRL WRB Box 34, No. 1. A Hivatal 
levelezését a külügyminisztériumon keresztül intézte, ezért az itt és az alábbiakban 
feltüntetett üzenetváltások a hivatal munkáját dokumentálják. 
37 Jól példázza a brit magatartást az a halogató taktika, ami Nagy-Britannia részéről az 
1944. júliusi Horthy-ajánlat kapcsán megmutatkozott. Lásd FDRL WRB Box 70, 
Hungarian (Horthy) Offer. Másfelől politikájának alapját az 1939-es ún. White Paper 
szolgáltatta, ami 75 000 főben maximálta a Szentföldre bevándorlók számát 1940-1944 
között. David S. Wyman (ed.): America and the Holocaust. A Thirteen-Volume Set 
Documenting the Editor 's Book The Abandonment of the Jews, vol. 7: War Refugee Board. 
Basic Rescue Operations (Garland, New York 1990), 76. o. 
38 KM egyes amerikai köztársaságokban székelő diplomatákhoz, 1944. augusztus 1-3 
(körtávirat), Berni Amerikai Követség a KM-hoz, #6292, 1944. szeptember 22. FDRL 
WRB Box 36, No. 7.; Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers, 1944, 
vol. 1: General (Washington/DC 1966, U.S. Government Printing Office), 1120, 1149-
1150. (A továbbiakban: FRUS.y, KM a Berni Amerikai Követséghez, #3004, 1944. 
augusztus 31. FDRL WRB Box 58; Harrison Marcel Pilet-Golazhoz, 1944. szeptember 23; 
KM a Bemi Amerikai Követséghez, #3496, 1944. október 13. FDRL WRB, Box 57; Berni 
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eltekintve a németek nem engedélyezték zsidóknak az ország elhagyását, s a 
földalatti csatornákon át történő mentés is szerény mérleggel zárult. 

Annál nagyobb fontosságra tettek szert a Menekültügyi Hivatal azon 
törekvései, melyek az országhatárokon belül maradtak életkörülményeinek 
javítását és testi épségének megőrzését célozták. Mivel az Egyesült Államok 
és Magyarország viszonyában fönnálló hadiállapot nem tette lehetővé, hogy 
hivatalosan is képviseltesse magát Budapesten, a Hivatal leginkább a 
pszichológiai hadviselés erejében bízott. Igaz a rádióközlemények és 
röplapok formájában Magyarországra juttatott fölhívások és fenyegetések 
nem értek célt, s a külföldi (semleges országokbeli, vöröskeresztes és 
vatikáni) jelenlét növelésére tett erőfeszítések - arra számítván, hogy 
visszafogó erőként fog hatni a kegyetlenkedőkre, ha minden a külvilág, azaz 
a győzelem utánra megígért, háborús bűnösök elleni perekben potenciális 
tanúként szolgálók szeme előtt zajlik - szintén csak részleges eredményeket 
hoztak. Ez utóbbiak rendkívüli jelentősége 1944 második felében drámai 
módon bizonyosodott be. 

A zsidóság deportálása magyar területekről május 15-e óta teljes 
erővel folyt, minek következtében kb. 440 000 főt hurcoltak el a szinte 
biztos halált jelentő auschwitz-birkenaui koncentrációs és megsemmisítő 
táborba.39 A halálvonatok július 8-án Horthy Miklós parancsára leálltak, de 
az Auschwitzi Jegyzőkönyveket most megismerő kormányzó döntésében (a 
katonai helyzet mellett) a rá nehezedő nemzetközi nyomásnak volt alapvető 
szerepe. A Vatikán, Svédország, az USA és a Nemzetközi Vöröskereszt 
tiltakozásához vezető folyamatban a Menekültügyi Hivatal tevékenysége 

Amerikai Követség a KM-hoz, #4506, 1944. július 14, Lisszaboni Amerikai Nagykövetség 
a KM-hoz, #2594, 1944. augusztus 22, KM a Bemi Amerikai Követséghez, #3255, 1944. 
szeptember 21. FDRL WRB Box 34, No. 2; Ideiglenes Ügyvivő, Caracas, a KM-hoz, 
#6374, 1944. augusztus 18. FDRL WRB Box 36, No. 7; San José-i Amerikai Nagykövetség 
a KM-hoz, #A-390, 1944. június 16. FDRL WRB Box 36, No. 6. 
39 Braham: i. m., I. köt. 674. o. A deportáltak 90 százalékát rögtön érkezés után 
elgázositották, így számukra egyedül az adhatott volna reményt, ha a szövetségesek 
hajlandók muníciót áldozni az Auschwitzba vezető vasútvonalak és a megsemmisítő 
létesítmények bombázására. Pehle első ízben a nyár folyamán hívta fel az amerikai 
hadügyminisztérium figyelmét e lehetőségre, de határozottan csak novemberben, a 
komplett Auschwitzi Jegyzőkönyvek elolvasása után állt ki az ügy mellett. A hadügy 
mindkét esetben nemleges választ adott, a német eljárás gyorsasága miatt ez azonban 
voltaképpen már nem befolyásolta az elhurcolt magyarok sorsát. Lásd Pehle 1944. június 
24-i memorandumát. FDRL WRB Box 35, No. 5; Wyma»; America, vol. 12: Bombing 
Auschwitz and the Auschwitz Escapees' Report, 184-185; Wyman: Abandonment, 296-298; 
Gilbert: i. m. 327-328. o. 
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komoly súllyal bírt.40 Emellett július elején - hivatalosan a svéd diplomáciai 
kar tagjaként, ténylegesen azonban a Menekültügyi Hivatal titkos, és 
egyetlen a frontvonalak mögött működő küldötteként - Budapestre érkezett 
Raoul Wallenberg.41 Ekkorra a munkaszolgálatra behívottak kivételével már 
csak a fővárosban és környékén éltek zsidók, kiknek nagy része közvetve 
vagy közvetlenül az ő kitartásának, elhivatottságának és leleményességének 
köszönhette életét. Egyebek között, a többi Budapestre akkreditált külföldi 
delegátussal együtt, a kormány politikájának hivatalos bírálatával, 
védőokmányok kibocsátásával és a mentés-segélyezés egyéb módszereinek 
alkalmazásával (pl. élelem, ruházat, gyógyszer biztosítása) járult hozzá 
Wallenberg az országban maradt zsidók védelméhez, aminek jelentősége 
leginkább a nyilas terror idején mutatkozott meg.42 

Bár a béke beköszöntével kiderült, hogy a magyar zsidóság mintegy 
255 000 tagja (144 000 a fővárosban) túlélte a vészkorszakot, a több mint 
félmilliós vérveszteség mégis hihetetlen méretű volt.43 A tragédiát fokozta, 
hogy mindez a mészárlás a második világháború utolsó évében történt, 
amikor Németország és szövetségeseinek veresége már bizonyosnak 
látszott, s amikor a nyugati hatalmak tisztában voltak vele, mit takar a 
„végső megoldás" politikája. Nem véletlenül éri oly sokszor a vád 
Amerikát, hogy megkésve lépett a tettek mezejére. Ugyanakkor nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy az ország politikája alapvetően a 
hadiszerencse függvénye volt, s az Egyesült Államok belső fejlődésében is 
későn, 1944-re értek be azok a folyamatok, amik kedvező körülményeket 
teremtettek a kormányzatnak, hogy - ha csak burkoltan és áttételesen is - de 

40 Barcza (korábbi vatikáni magyar követ) Montinihoz (a Vatikán külügyminisztere), 1944. 
június 26. FDRL WRB Box 58; Berni Amerikai Követség a KM-hoz, #4473, 1944. július 
13. FDRL WRB Box 35, No. 3; FRUS, 1088-1089; Braham: i. m. 2: 1218, 1234-1235; 
Benoschofsky -- Karsai: i. m., 101-102, 169-170. o. 
41 A Hivatal szerepéről Wallenberg budapesti kinevezésében és működésében lásd 
Feingold: Bearing Witness, 152-153; Braham: i. m. II. köt. 1236. o.; Stockholmi Amerikai 
Követség a KM-hoz, #2360, 1944. június 28, #2412, 1944. július 1, KM a Stockholmi 
Amerikai Követséghez, #1353, 1944. július 4. FDRL WRB Box 34, No. 2. 
42 Wallenberg tetteinek jelentősége a nemzetközi és a központi gettó túlélőinek (összesen 
94 000 fö) védelmében fölbecsülhetellen volt. Braham: i. m. II. köt. 1297. o. 
Tevékenységére vonatkozóan lásd még Per Anger: Raoul Wallenberggel Budapesten. 
Visszaemlékezések a háborús évek Magyarországára (Belvárosi Könyvkiadó, Budapest 
1999); Kati Marton: Wallenberg (Random, New York 1982); végül, de nem utolsósorban 
Raoul Wallenberg: Letters and Dispatches, 1924-1944, ed. by Timothy Bent (Arcade, New 
York 1995). 
43 Braham: i. m. II. köt. 1297. o. 
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fölvállalja az európai zsidóság ügyét. 
A Háborús Menekültügyi Hivatal megkísérelt változtatni az 1944 

előtt érvényesülő amerikai hozzáálláson, de teljes fordulatot elérni 
képtelennek bizonyult. Kivált, mert nem hagyhatta figyelmen kívül azt a 
dogmává merevedett szövetséges elképzelést, miszerint a népirtó terv 
egyedüli ellenszere a náci birodalom fölött aratott katonai győzelem; 
márpedig a szervezetet létrehozó elnöki rendelet egyértelműen kimondta, 
hogy a hivatal akciói nem veszélyeztethetik a háború sikerét. A Hivatal 
hatékonyságát tovább csökkentette, hogy naivan hitt a pszichológiai 
hadviselés erejében, lassan reagált az Európából érkező hírekre, és 1944 
őszén már túlzott optimizmussal a zsidómentő akciók beszüntetését 
tervezte; úgy vélte ugyanis, a háború decemberre véget ér.44 A hibák és 
tévedések ellenére a Menekültügyi Hivatal életre hívása volt az Egyesült 
Államok vészkorszakbeli politikájának csúcspontja. Mindenekelőtt azért, 
mert a Hivatal maroknyi csapata bebizonyította: megfelelő elszántsággal 
keresztülvihető az, amiről a legtöbben az ellenkezőjét állították; lehetséges 
többet is tenni a zsidóságért, mint a lehető leggyorsabban megnyerni a 
háborút. 

44 Wyman: Abandonment, 286. o. 


