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KANADA ÉS A MAGYAR ZSIDÓ MENEKÜLTEK, 1956-1957

A MENEKÜLTEK ELSŐ ÁLLOMÁSA: AUSZTRIA

Az első zsidó menekültek még a forradalom alatt a határ menti városokból, Csornáról, Kapu
várról, később Sopronból és Győrből érkeztek Ausztriába. A kisebb településekről általában 
az egész zsidó közösség útra kelt: tagjaik féltek attól, hogy a tömegmegmozdulások esetleg 
zsidóellenességbe fordulnak, ezért már a harcok első szakaszában elhagyták otthonaikat. 
A budapesti menekültek között számos zsidó volt: az emigrációt választó zsidók zöme közü
lük került ki. A bécsi Kultusgemeinde (zsidó hitközség) külön irodát nyitott, ahol nyilvántar
tásba vették a Magyarországról érkezőket, majd a HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society — 
Zsidó Kivándorlókat Segélyező Társaság)1 intézte továbbutazásukat, kivéve azokét, akik Iz
raelben kívántak letelepedni. A felmerülő költségeket az AJDC (American Joint Distribution 
Committee -  Amerikai Egyesített Elosztó Bizottság), valamint szerényebb mértékben maga a 
Kultusgemeinde fedezte. A menekültek felruházásáról az USEP (United States Escapee Prog
ram — Egyesült Államok Menekült Programja) gondoskodott: a költségek 80%-át fizette. 
A Caritas2 100 ezer schillinget juttatott a Kultusgemeindének a zsidó menekültek különleges 
igényeinek kielégítésére. Azok nevét, akik Izraelben szerettek volna letelepedni, jelentették 
a Zsidó Ügynökségnek.3 4

Két busz állt állandóan az AJDC rendelkezésére. Ezek egy telefonhívásra a határra robog
tak, és az érkezőket Bécsbe szállították. Az első menekültek királyi fogadtatásban részesül
tek. Egy teljes öltözet ruhát választhattak ki maguknak az áruházban (például egy férfi me
nekült egy télikabátot, egy öltönyt, két inget, két váltás fehérneműt, két pár zoknit és két pár 
cipőt kapott), majd kényelmes bécsi szállodákban szállásolták el őket. A menekültek számá
nak növekedésével azonban hanyatlott az ellátás minősége. Az AJDC arra kényszerült, hogy

1 Ez a szervezet gondoskodott az új hazában való letelepedésig a zsidó menekültekről és kivándorlókról. A HIAS 
Európában és az Egyesült Államokban egyaránt segítségei nyújtott a kivándorolni szándékozóknak: munkatársai 
tanácsokat adtak a letelepedéssel kapcsolatban, fogadták a kivándorlókat, foglalkoztak családegyesítéssel, lete
lepedési kérelmek és egyéb iratok beszerzésével, közbenjártak a konzuli szerveknél a politikai menedékjog meg
szerzéséhez szükséges teendők elintézésében stb, vagyis a HIAS közvetítő szerepet vállalt a közösségek tagjai és 

a hatóságok között. Kanadai megfelelője a JIAS.
2 Rászorultak szociális segélyezésével foglalkozó katolikus szervezet.
3 Az 1956 és 1960 közötti időszakban 2150 zsidó hagyta el Magyarországot és telepedett le Izraelben. Lásd 

National Archives of Canada (NAC), külügyi iratok, RC 25,1803—1984,86—87, 336, Volume 160, Fiié 5475-EA- 
S-40: Az Egyesült Államok Menekültügyi Főfelügyelete Statisztikai Osztályának jelentése.

4 Canadian Jewish Congress (CJC), Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1956.
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a drága hotelszobákból két zsidó táborba, Bad Kreutzenbe és Komeubergbe, költöztesse át 
vendégeit. Az ortodoxokat a bécsi Hotel Continentalba vitték.4

A zsidóság helyi szervezetei nem voltak felkészülve a folyamatos exodusra: a Zsidó Ügy
nökségnek alig volt alkalmazottja, és magyarul is csak kevesen tudtak. Az irodák szűkössége 
és a várótermek zsúfoltsága további nehézségeket okozott. Végül is a Kultusgemeinde, az 
AJDC, a Zsidó Ügynökség és a HIAS vezetői egy közös válságstábot állítottak fel.5 Az Egye
sült HIAS Szolgálat európai irodáiból minden szabad munkaerőt Bécsbe koncentráltak. Né
hány nap alatt megháromszorozták az ausztriai létszámot. A bécsi irodán belül magyar rész
leget állítottak fel, de újra kinyitották salzburgi irodájukat is. Napi tizenkét-tizenhárom 
órányi munkával a hét minden napján, nagy nehezen sikerült rendezni a helyzetet.6

KANADAI MENTÉSI PRÓBÁLKOZÁSOK

1956 novemberének végén a kevéssel korábban alakult montreali Kanadai Menekítő Bizott
ság Bécsbe küldte S. Unsdorfer rabbit azzal a feladattal, hogy a menekültek érdekében kap
csolódjon be az ott tevékenykedő amerikai zsidó szervezetek munkájába.7 A torontói zsidók 
is szerveztek egy bizottságot a magyarországi zsidók kimentésére. Nem csupán a már Auszt
riában levőket akarták felkarolni, hanem azt tervezték, hogy zsidókat csempésznek át a hatá
ron. 1956 novemberében harminc Ausztriába mentett zsidóért fejenként háromezer dollárt 
fizettek a hivatásos embercsempészeknek.8

November 24-én a torontói Beth Hillel Kongregációból mintegy kétszázötvenen találkoztak 
Sámuel Levine-nel, a CJC képviselőjével. Levine megígérte, hogy a JIAS-on keresztül segélye
ket fognak kiutalni, ugyanakkor kijelentette, hogy a „Kongresszus valószínűleg nem tud pénzt 
fordítani arra, hogy titkos csatornákon zsidókat mentsenek ki Magyarországról.” 9 Eli 
Reichmann, a torontói zsidó közösség egyik ismert vezetője kapcsolatba lépett a montreali ma
gyarokkal, akik létrehoztak egy menekülteket segítő bizottságot. A Kanadai Zsidó Kongresszus 
(Canadian Jewish Congress, CJC) azonban nem volt hajlandó együttműködni a kanadai zsidó
magyarokkal. Jó szándékú dilettánsoknak tartották őket, naiv balekoknak, egykori társadalmi 
rangjuk visszaszerzésére törekevő lecsúszott kereskedőknek.10 A CJC a Magyar—Zsidó Toron
tói Csoporttal sem állt szóba. 1956. december 5-én a CJC arról tájékoztatta a Kanadai Magyar 
Segélyalapot, hogy a kongresszus pénzalapjához nem lehet hozzányúlni, de kérni fogják tagja
ikat, hogy fizessenek be a segélyalapba.11 A CJC a magyarok egyik tisztségviselőjéről úgy tud
ta, hogy az illető Magyarországon a háború alatt aktív fasiszta volt. A CJC két informátora sze
rint a torontói magyar közösség alapvetően fasiszta beállítottságú volt, liberálisok csak elvétve 
találhatók közöttük. így a torontói magyar zsidók a CJC támogatását nélkülözve gyűjtöttek

5 CJC, World Jewish Congress, Political Department, London, Jewish Itnmigralion and Aid Society (JIAS), 
Archives, Montreal, CA, Hungárián Refugees 1956, 02068, November-December 1956: (a továbbiakban CJC, 
JIAS Arch.) A. L. Easlerman és Dr. S. Roth: Zsidó közösség Magyarországon. Jelentés a Bécsben végzett felmé
résről.

6 CJC, JIAS, Arch. Louis D. Horwitz, Egyesült HIAS Szolgálat, Párizs, Európai Központ a helyi irodáknak és 
együttműködő bizottságoknak, 1956. december 28.

7 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1956: 1956. november 28.
8 CJC, JIAS, Arch. Telefonbeszélgetés Unsdorfer rabbival, 1956. november 23.
9 CJC, JIAS, Arch. Sámuel Levine Saul Hayesnak, 1956. november 26.

10 CJC, JIAS, Arch. Lappin H. Max Swartznak, elnök, ÚJRA, 1956. november 29.
11 CJC, JIAS, Arch.
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pénzt, majd eljuttatták azt a Vöröskereszthez. A CJC-t megkerülve mintegy tizenketten Becs
be mentek, hogy a magyar határ közelében segítsék a magyar zsidók újabb exodusát.12

A CJC ekkor úgy döntött, hogy diszkreditálja a torontói csoportot. 1956. december 14-én 
kiadott közleményükben az áll, hogy csupán az Egyesült Elosztó Bizottság és az Egyesült 
HIAS az a két zsidó szervezet, melyet az osztrák hatóságok elismernek. Azok a csoportok, me
lyek a saját szakállukra hirdetnek segélyprogramokat, a fenti két hivatalos szervezetre vetnek 
rossz fényt.13 14

ELTÉRŐ SZÁMADATOK

December 10-ig megközelítőleg hétezer zsidó menekültet vettek nyilvántartásba Ausztriában, 
ezek közül ötezret Bécsben helyeztek el. Izrael bécsi ügyvivője ötezer Ausztriába menekült 
zsidóról tudott. A CJC jelentésében az áll, hogy december 10-ig százhúszezer menekült, köz
tük hétezer (5,8%) zsidó érkezett Ausztriába.11 A bécsi izraeli nagykövet tizenötezerre be
csülte a zsidó menekültek számát. A HIAS egyik 1956 végi jelentése szerint 10 046 magyar 
menekült mondta magát zsidónak, de feltételezésük szerint további 2500 nem szerepelt a 
nyilvántartásukban. A magyar menekültek teljes számát ekkor tizenhétezerre becsülték.15 
A JIAS (Jewish Immigrant and Aid Society -  Zsidó Kivándorlásügyi és Segélyező Társaság) 
munkatársai egy szűk minta alapján 50%-ra tették azoknak a zsidóknak az arányát, akik nem 
vetették nyilvántartásba magukat.16

Joseph Kage, a JIAS akkori igazgatója és számos zsidó migrációval foglalkozó tanulmány 
szerzője húszezerre becsülte a Magyarországot 1956—57 folyamán elhagyó zsidók számát, ami 
a magyarországi zsidóság 20%-ának felelt meg.17 A CJC 1956. november 23-án szerzett tu
domást arról, hogy a magyar menekültek között Bécsben kétezer zsidó is van, s közülük ezer- 
kétszázan jelentkeztek a különféle zsidó segélyszervezeteknél.18 A bécsi kanadai nagykövet
ség jelentése alapján 1956. december 1. és december 31. között 5028 magyar menekült 
indult Kanadába, s közülük 1020, azaz több, mint a 20%-uk zsidó volt.19 A nagykövet követ
kező jelentése azonban nem egyezett a John Whitney (Jack) Pickersgill vezette bevándorlási 
minisztérium statisztikai részlegének adataival:

12 CJC, JIAS, Arch. B. G. Kayfelz B. Lappinnek, 1956. november 30.
13 CJC, JIAS, Arch. 1956. december. A Kanadai Zsidó Kongresszus közleménye, melyet eljuttattak a Star & 

Telegram-nak.

14 CJC, JIAS, Arch. 1956. december. Lásd továbbá: Joseph Kage: With Failh and Thanksgiving. The Story o f  two 
Hundred years o f Jewish Immigration and Immigrant Aid EJforl in Canada (1760-1960). Montreal, Eagle, 1962, 
147. o. Csorba László (ELTE) szerint mind 1945 és 1949 között, mind 1956-57-ben 20-25 ezer zsidó hagyta el 
Magyarországot. Kende Péter szerint 9 ezren telepedtek le Izraelben és 18 ezren más országokban. Raphael Pa
tai: Encyclopedia o f  Zionism and Israel, New York, 1971, McGraw-Hill, 522. o. tévesen azt állítja, hogy a ma
gyar forradalom nyomán 5 ezer magyar zsidó vándorolt ki Izraelbe.

15 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1957: Charles H. Jordán feljegyzése, 1957. március 7.
16 CJC, JIAS, Arch. 1957. január: A magyar menekültek letelepítésében részt vevő zsidó szervezetek részvételével 

tartott kél szakértői értekezletről készült összefoglalás. Toronto, 1956. december 27. és 1957. január 2.
17 CJC, JIAS, Arch. Louis D. Horwitz, Egyesült HIAS Szolgálat, Párizs, Európai Központ, a helyi irodáknak és 

együttműködő bizottságoknak, 1956. december 28.
18 CJC, JIAS, Arch.
19 NAC, bevándorlási iratok, RG 76,1865-1988, Box 862, Fiié 555-54-565, 2. rész: J. S. Macdonald, Bécs, a Kül

ügyminisztériumnak, Ottawa, 1957. január 9.
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Az 1956 DECEMBERE ÉS 1957. JANUÁR 25. KÖZÖTT KANADÁBA ÉRKEZETT MAGYAR MENEKÜLTEK 
FELEKEZETI MEGOSZLÁSUK ALAPJÁN20

1. római katolikus
2. zsidó
3. protestáns

1956. december 
65%
20%
15%

1957. január 1—25. 
42,8% 
39,6% 
17,6%

Az ICEM (International Committee fór European Migration — Európai Migrációs Ügyek Nem
zetközi Bizottsága) Max Wershofot, a genfi kanadai állandó delegáció tagját úgy tájékoztatta, 
hogy a menekültek 60%-a katolikusnak, 26%-a protestánsnak, 9%-a zsidónak és 6%-a fele- 
kezeten kívülinek vallotta magát.21

Az Állampolgári és Bevándorlási Ügyek Minisztériuma statisztikai részlege 1957. január 
31-i, negyedéves jelentése szerint 9572 menekült között 8832 magyart és 682 „hébert”  re
gisztráltak: a teljes létszám 7,2%-a volt zsidó. Ez az arány május 31-re 6,6%-ra csökkent, 
majd ismét növekedett, augusztus 31-re 6,8%-ra emelkedett, a későbbiekben (1957. decem
ber 31., 1957. április 30.) nem változott.

A fenti számok feltehetően a ténylegesnél alacsonyabb értékeket mutatnak, ugyanis sokan 
nem vallották be vallási hovatartozásukat. Az okokat csak találgathatjuk: féltek az esetleges 
üldöztetéstől és az antiszemitizmustól, magyarnak tekintették magukat stb. Egy kanadai új
ságíró 1957 januárjában a következőket írta: „Itt Vancouverben az a helyzet, hogy a magyar 
menekültek egy része félt felfedni zsidó származását. Sokan azok közül, akik eredetileg kato
likusnak mondták magukat, miután meggyőződtek arról, hogy ez nem von maga után nem kí
vánatos következményeket, elárulták, hogy ők valójában zsidók.” 22 A diákok közül is sokan 
kereszténynek vallották magukat, vagy megtagadták az ez irányú kérdésre adandó választ. 
Kage 4500 zsidó menekültről beszél, N. Dreisziger professzor viszont hétezerrel számol. 
R. Whitaker G. E. Dirksre hivatkozva megjegyzi: „úgy tűnik, hogy a Kanadába érkezett ma
gyarok 20%-a, [azaz 7000 fő] végül is zsidó vallást jelölt meg.” 23

1956-ban a HIAS 1673 kérelmező közül 680 magyar zsidót utaztatott Kanadába. 1957. 
január 23-ig a HIAS-nál nyilvántartásba vettek száma 13 163-ra emelkedett, s közülük 2449- 
en akartak Kanadában letelepedni.24 A magyar menekülthullám vége felé a CJC-t vezető Sa
ul Hayes azt jelentette, hogy 1957. június 1-jéig mintegy 3500 magyar zsidó érkezett Kana
dába, de még több százat várnak Bécsből és angliai, hollandiai és franciaországi táborokból. 
Az Állampolgári és Bevándorlási ügyek Minisztériuma statisztikai részlege szerint az 1958. 
április 30-ig, tehát másfél év alatt letelepedési engedélyt kapott 35 914 magyar menekült kö-

20 NAC, RG 76, Box 862, Fiié 555-54-565, 2. rész: 1957. január 28.
21 NAC, RG 25, 86, 87, 336, Box 159, 5475-EA-4-40, 2. rész: A. R. Drivei; műveleti osztály, ICEM, Max 

Wershofnak, Kanadai Állandó Misszió, Cenf, 1957. január 21.
22 A. J. Amold: „Anli-Semilism disclosed among Hungárián refugees.”  Western Bulletin, 1957. január 17.
23 Rober H. Keyserlink: „Inlroduclion” . In Breaking Cround: The 1956 Hungárián Refugee Movement to Canada. 

Szerk.: Róbert H. Keyserlink. Toronto, 1993, York Lanes Press.; N. E Dreisziger: „The Refugee Experience in 
Canada and the Evolution of the Hungarian-Canadian Community” . In Breaking Ground: 68. o.; Joseph Kage: „The 
Selllemenl of Hungárián Refugees in Canada” . In Breaking Ground... 100. o.; Cerald E. Dirks: Canada’s Refugee 
Policy. Indijference or Opporlunism? Montreal és London, 1977, McGill-Queens’s University Press. 203. o.

24 NAC, RG 76, Box 862, Fiié 555—54—565, Vol. 5.: J. S. Macdonald nagykövet (Bécs) a Külügyminisztériumnak, 
Ottawa, 1957. január 9.
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zött 2430 zsidó volt.25 Sokan, akik a bevándorlási hivatal emberei előtt nem vallották magu
kat zsidónak, a megérkezés után a támogatás reményében jelentkeztek a zsidó ügynökségek
nél. Jelentős részük azonban egyáltalán nem fedte fel származását. A rendelkezésre álló do
kumentumok alátámasztják a Dreisziger és Dirk által becsült adatot, mely szerint a magyar 
menekültek 20%-a, 7000 fő volt zsidó.

ANTISZEMITA MEGNYILVÁNULÁSOK AUSZTRIÁBAN ÉS KANADÁBAN

Ausztriában, az úton Kanadába és egy-két esetben még Kanadában is volt példa antiszemita 
megnyilvánulásokra.

Az ausztriai táborokban a zsidó és a nem zsidó menekültek között érezhető volt a feszült
ség. 1957 januáijának közepén több mint ezer magyar menekült zsidóellenes tüntetést ren
dezett a bécsi menekültügyi központ előtt, mivel az a hír járta, hogy a zsidók könnyebben 
kaphatnak beutazási engedélyt az Amerikai Egyesült Államokba, mint a nem zsidók. Egy má
sik jelentés arról számol be, hogy az osztrák hatóságok megpróbálták megakadályozni, hogy 
híre menjen a siezenheimi táboron belüli zavargásoknak, ezért megerősítették a tábor őrzé
sét, hogy távol tartsák az újságírókat és fotóriportereket.

G. S. 1994-ben az alábbiakról számolt be: „Kellemetlen incidensekre került sor a Roeder 
táborban (Salzburg, Siezenheim). Antiszemita megjegyzések és fenyegetések hangoztak el a 
magyar menekültek részéről. Megesett, hogy találomra feljelentettek egyeseket az amerikai 
megbízottnál mint kommunistákat, és egész családokat rángattak le a müncheni repülőtérre 
induló buszokról. Legalább egy olyan eset volt, amikor a zsidó barakkok védelmére kihívták 
az osztrák csendőrséget. Nem emlékszem tényleges fizikai bántalmazásra.” 26 27 Az osztrák 
rendőrség megfelelő védelmet biztosított a magyar zsidó menekültek számára.

Max Parnmer, az osztrák nemzetbiztonsági szervezet vezetője arról informálta J. S. 
Macdonald kanadai nagykövetet, hogy négy alkalommal kellett riasztani a rendőrséget azért, 
hogy megvédjék az egyes táborokban a zsidókat a többi menekült haragjától. Februári jelen
tésében a nagykövet közölte, hogy fogadta a menekültek állítólagos képviselőit — két szóvivőt, 
fiatal felkelőket, akik közül az egyik meg is sebesült a harcokban —, akik tiltakoztak amiatt, 
hogy a zsidó menekülteket jobb bánásmódban részesítik, mint a nem zsidókat. Azt állították, 
hogy ez utóbbiak továbbutaztatását hétrő hétre halogatják, míg a zsidó menekültek arányta
lanul nagy számban élhetnek a kivándorlás lehetőségével. Megvádolták a kanadai kormányt, 
hogy zsidóbarát. Macdonald nagy élvezettel idézte az összes antiszemita kirohanást, és arra a 
következtetésre jutott, hogy a menekültek a zsidók iránt mély gyűlöletet éreznek. Felhívta a
figyelmet arra, amennyiben a két csoportot hosszú távon összezárják, egymásnak fognak

• 27 esni.
Elszigetelt antiszemita megnyilvánulásokra és incidensekre a hajóúton, valamint a kana

dai Saint John-i Bevándorlási Hivatalnál is volt példa. A nancy-i Donop táborban készült je 
lentés egy bevándorlási hivatalnok antiszemita viselkedéséről is beszámolt.28 A Quebec City- 
be érkező 265 magyar zsidó a hajón történt antiszemita incidensekről panaszkodott a helyi 
zsidó fogadóbizottságnak. Amikor kóser ételt szolgáltak fel hetven ortodox menekültnek, a

25 NAC, RG 76, Int. 2, Box 865, Fiié 555-54-565, Vol. 5.
26 CJC, JIAS, Arch. 1957. január: Fred Ziegellaub, igazgató, AJDC ausztriai iroda, Saul Hayes-nek, 1957. január 

24.
27 NAC, RG 76, Box 862, Fiié 555-54—565 2. rész: J. S. Macdonald a külügyminiszternek, 1957. február 25.
28 CJC, ZA, 1957 2, 12, Box 2, 1957: Mitchell Franklin Saul Hayesnek, 1957. január 8.
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magyarod tiltakoztak.29 Torontóban is féltették a menekültszállók zsidó lakóinak biztonságát, 
de a xiíAS elutasította az aggodalmakat, mondván, hogy erőszakos lépésekre valószínűleg 
nem fog sor kerülni. Max Bookman, a winnipegi Western Jewish News ottawai tudósítója ar
ról adott hírt, hogy „a New Brunswick-i St. Johnban a magyar menekültek antiszemita tilta
kozásokat szerveztek a nyugati városokba letelepítendő zsidók ellen.” 30

A magyar menekültekkel foglalkozó legtöbb kanadai diplomata és kormányhivatalnok elő
ítéletektől mentesen kezelte a vádakat. Macdonald nagykövet velük ellentétben azonban nem 
igazán örült annak, hogy a menekültek között magas a zsidók aránya. 1957. január 9-i jelen
tésében azt állította, hogy a zsidók elhagyják a menekülttáborokat, és túl sokan állnak sorban 
a követsége előtt. Azt is észrevette, hogy egy rabbi, aki kávét stb. kínált a menekülteknek, a 
zsidókat a sor elejére állította. Macdonald megjegyezte: „Kanada már megtette a magáét a 
Magyarországról elmenekült zsidók érdekében -  most másokon a sor.”  Arra kérte Ottawát, 
hogy hozzanak korlátozó intézkedéseket, nehogy később a zsidók teljes menekültcsoportokat 
alkossanak.3* A későbbiekben is visszatért a témára. Következő jelentésében ismét sürgette 
Ottawát, hogy az ő értékelését elfogadva tekintsenek a „zsidókérdésére. „A  közvélemény 
elhidegült a menekültektől, mivel sokuk elhagyta a menekülttáborokat, és nemkívánatos te
vékenységet folytatnak Ausztriában, prostitúcióra vetemedtek, és titkos csoportokat szervez
tek, hogy társaikat pénzért gazdag magyar származású amerikaiak, zsidók és mások pénzén 
kicsempésszék.” 32 Amiatt is panaszkodott, hogy néhány héttel korábban egy Wiener 
Neustadt-i táborban szinte csak zsidók voltak, és sok nehézséget okoztak azzal, hogy a vallá
si előírásaiknak megfelelő külön étkeztetést kívántak.33

L. B. Pearson külügyminiszter és J. W. Pickersgill sem adott hitelt Macdonald vádjainak. A la
kosság úgy értesült Macdonald és más hivatalnokok ellenséges hozzáállásáról, hogy B. R. Leboe 
képviselő a diszkriminációval kapcsolatosan kérdést intézett Pickersgillhez. A bevándorlási mi
niszter azonban tagadta, hogy létezik egy vallási alapon felállított kvótarendszer.34 A Külügymi
nisztérium Közép-keleti Osztálya megírta a bécsi nagykövetségnek és a panaszkodó antiszemita 
bevándorlási hivatalnoknak, hogy a zsidó bevándorlók magas aránya egyszerűen a magyarországi 
zsidó közösség viszonylagos elbizonytalanodásával magyarázható. A zsidóellenes panaszokat, mi
vel azok tudatlan emberektől származnak, automatikusan félre kell lenni.35

Macdonald ellenséges magatartása a kanadai hivatalnokok között szokatlannak számított, 
bár korántsem ő volt az egyetlen, aki nem rokonszenvezett a bevándorolni kívánó zsidó me
nekültekkel. Egy Kölnben dolgozó kanadai bevándorlási hivatalnok szintén aggodalmának 
adott hangot a zsidók állítólagos követelődző magatartása miatt. Jelentésében az állt, hogy 
„valahányszor híre megy a baráti segítségnek, a Bécsben elszállásolt magyar zsidók megszáll
ják a kanadai bécsi irodát... Ezzel nem csupán az ügyintézést nehezítik, hanem más csopor
tok rovására jutnak előnyökhöz. A minisztériumnak vélhetően nem ez a szándéka”  — írja.36

29 CJC, JIAS, Arch. 1957. január: Roslyn Shapiro elnök a Kanadai Zsidó Asszonyok Nemzeti Tanácsa és a Héber 
Női Segély Québeci Szekciója S. Hayesnek, 1957. január 5.

30 CJC, JIAS, Arch. 1957. január

31 NAC, RG 76, Box 862, Fiié 555—54—565 2. rész: J. S. Macdonald a külügyminiszternek, 1957. január 9.
32 Uo. J. S. Macdonald a külügyminiszternek, 1957. január 16.
33 Uo. J. S. Macdonald a külügyminiszternek, 1957. február 25.

34 Uo. J. W. Pickersgill B. R. Leboe képviselőnek, Képviselőház, 1957. február 12.
35 Uo. Magyar menekültügyi politikák, 2. rész: H. B. Robinson, Közel-keleti Osztály, Watkins úrnak, másolat Bécs- 

be, 1957. február 1.

36 Uo. Sloan, vezető, adminisztrációs részleg, Köln, a bevándorlási igazgatónak, 1957. január 28.
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A bevándorlási ügynökség hivatalnokai a kanadai megérkezést követően csak a menekül
tek nemzetiségét jegyezték fel, vallásukat nem. A magyar zsidókat a Bevándorlási Hivatal hé
berként tartotta nyilván. Később elkülönítve a „magyarok” -tól, „zsidó” -ra keresztelték át őket.

A magyar menekültek általában magyarnak, de zsidó hitűnek tartották magukat. Amikor 
L. L.-né Halifaxba érkezett és rákérdeztek nemzetiségére, magyarnak mondta magát. A be
vándorlási hivatalnok azonban tiltakozása ellenére héberként tüntette fel.37 Az atlanti kerü
leti bevándorlási főfelügyelő sem volt hajlandó egy negyvenhat éves zsidó nőt magyar mene
kültként kezelni.38

A bevándorlási hivatalnokok jelentéseikben arról tájékoztatták főnökeiket, hogy a mene
kültek közül sokan nem is igazi menekültek, hanem csak kihasználták azt a lehetőséget, hogy 
Bécsbe utazhatnak, és a menekülthullám révén más országokban telepedhetnek le. A „zsidó 
faj”  egyes képviselői, írták, „jelentős”  anyagiakkal rendelkeznek, az ő kiadásaikat nem kel
lett volna a kanadai kormánynak fedeznie. Dr. Harris a halifaxi orvosi csoporttól azt jelentet
te, hogy sok olyan jelentős pénzösszeggel rendelkező „héber”  van, aki nem igazi menekült, 
csupán kormányköltségen akar Kanadába utazni. A tisztviselő úgy érezte, kötelessége, hogy 
ezt jelentse feletteseinek.39

VISSZATEKINTÉS: ZSIDÓELLENESSÉG KANADÁBAN 1 9 4 2 -1 9 4 6  KÖZÖTT

Nemcsak az 1956-57-es menekültválság idején váltottak ki a magyar zsidók ellenséges 
érzelmeket a kanadai hivatalnokokból. A második világháború alatt a londoni kanadai főmeg
bízott, az antiszemita Vincent Massey40 úgy nyilatkozott, hogy zsidó menekülteket nem en
gednek be Kanadába. Egy magasabb beosztású kanadai hivatalnok szerint a zsidókból „se
mennyi is túl sok”  -  mondása ihlette aztán Ábellá és Troper e témájú könyvének címét. 1942. 
december 17-i sajtótájékoztatón Hume Wrong, Kanada külügyi államtitkár-helyettese kije
lentette, hogy a holokausztra nem az a helyes reagálás, hogy engedélyezik a zsidó menekül
tek kanadai letelepedését, hanem „Németország legyőzése és így az európai zsidóság felsza
badítása.” 41

A kanadai angol sajtó nagy része bírálta az üldözött európai zsidókat cserben hagyó kor
mány magatartását. 1944-ben a külügyminisztérium megtudta, hogy élelmiszerért, szappanért 
és más mindennapi szükségleti cikkekért cserébe körülbelül egymillió zsidót kiengednének 
főként Magyarországról Portugáliába vagy Spanyolországba. A Nemzetközi Vöröskereszt köz
vetítette a hírt: a nácik engedélyezni fogják a tíz év alatti gyerekek és a palesztin vízummal 
rendelkező magyar zsidók szabadon engedését. Egy brit—amerikai közös nyilatkozat kibocsá
tását tervezték, melyben felkérték Kanadát és a domínium többi részét: gondolják át, tudnak- 
e „átmeneti menedéket biztosítani néhány magyar zsidó számára” . Az amerikaiak hivatalos 
úton kérték a kanadai kormányt: fogadjon be ezer magyarországi és franciaországi gyereket. 
A Kanadai Zsidó Kongresszus is a kanadai hatóságokhoz fordult a gyerekek érdekében. 
Sámuel Bronfman táviratban könyörgött a külügyminisztériumnál igenlő válaszért. Arra kér

37 A szerző interjúja, 1994. július 25. St. Adélé, Quebec, Kanada.
38 NAC, RG 76, Box 862, Fiié 555-54-565 2. rész: Az Atlanti Kerületi Főfelügyelő az Igazgatónak, 1957. február 

13.
39 MG 32, Int.2, B 3 4 ,1-25545-I: Igazgató A-nak, a műveleti részleg vezetőjének, 1957. január 14.
40 Irving Ábellá, Harold Troper: Nőne is Too Many. Canada and ihe Jews o f Europe 1933—1948. Toronto, 1986, 

Lesler & Orpen Dennys. 48. o.
41 Uo. 100. o.
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te a kormányt, hogy vegyen részt a „náci területen és azzal szomszédos országokban ragadt 
gyerekek mentésében. A menekültek sorsa iránti közöny egyenlő halálos ítéletükkel. A győ
zelem e közelgő órájában hathatós támogatásunkkal emeljük a győzelem fényét.”

Vincent Massey, aki Kanadát képviselte a Kormányközi Bizottság értekezletein, az egész 
magyar mentési tervet elvetette. Hume Wrong azt javasolta, hogy a kanadai kormány járuljon 
hozzá, hogy magyarországi zsidó gyerekeket fogadjanak be a franciaországi menekült gyere
keknek szánt kvóta fel nem használt mértékéig, valamint, hogy a kormány elviekben ígérje 
meg, hogy átmeneti menedéket nyújt néhány felnőtt magyar zsidónak, de gyakorlati lépése
ket ne tegyen az ügyben. A javaslatot elfogadták.42

1946 júliusában a brit kormány ismét kérte Kanadát, hogy fogadjon be zsidó menekülte
ket. Amikor azonban a Menekültügyi Kormányközi Bizottság Londonban összeült, Kanada 
képviselője nem mutatott érdeklődést a téma iránt.43 Sok liberális képviselő megdöbbent, mi
vel nem egy üzletember és liberális politikus is hajlott arra, hogy némi fenntartással ismét en
gedélyezze a bevándorlást. A változás oka az ország gazdasági érdekeiben keresendő. Ottawa 
fokozatosan felismerte, hogy Kanada háború utáni fellendülése nem átmeneti jelenség. C. D. 
Howe, a kormány gazdaságpolitikával foglalkozó kulcsembere, már régóta biztatónak látta a 
gazdaság helyzetét. Szerinte a felgyorsított bevándorlás a folyamatos gazdasági növekedés 
előfeltétele, ezért szorgalmazta a Kanadában letelepedni kívánók befogadását. így az 1948- 
as év közepén Kanada jóváhagyta 1 180 000 háború utáni bevándorló -  köztük 8000 zsidó -  
letelepedését.44

A MAGYAR ZSIDÓ MENEKÜLTEK KANADAI BEILLESZKEDÉSE

A gazdasági növekedés Kanadában még 1956-ban is tartott: az országnak szüksége volt mun
kásokra, s a magyar menekültek munkába állása enyhítette a munkaerőhiányt. Ezért a kana
dai Bevándorlási Minisztérium, bár hivatalosan nem tett különbséget a menekültek között, 
nagyon is figyelt a kérvényezők egészségi állapotára. (A bécsi követségen a bevándorlási hi
vatal emberei csupán a kérelmezők kommunista párttagsága, illetve egészségügyi állapota 
iránt érdeklődtek. Nemzetiségi és vallási hovatartozásra vonatkozó kérdéseket a kanadai meg
érkezés után tettek fel.) A kérvények elbírálásakor előnyt élveztek az egyetemi hallgatók, a 
mezőgazdasági munkások, a bányászok és a háztartási alkalmazottak.

A kormány arra törekedett, hogy a karitatív és vallási szervezeteket, köztük a CJC-t is be
vonja a menekültek fogadásába. Egy ottawai kezdeményezést felkarolva 1956. november 19- 
én Saul Hayes, a CJC ügyvezető igazgatója arról tájékoztatta C. E. S. Smith-t, az állampolgár- 
sági és bevándorlási ügyek ottawai igazgatóját, hogy szervezete szeretne csatlakozni ahhoz a 
programhoz, amely lehetővé teszi, hogy a magyar menekültek Kanadában új életet kezdjenek, 
s ennek érdekében együttműködik a JIAS-szel.45 Ugyanakkor a magyar bevándorlók helyze
tét tárgyaló egyik értekezleten J. Kage, a JIAS képviselője kifejtette, hogy szerinte a tartomá
nyi kormányoknak a magyar menekülteket helyi lakosokként kellene kezelniük, így azok 
részesülhetnének a helyieknek járó támogatásokban.46 A CJC a hitközségi programok kere
tében, az egyes zsidó egyletek révén támogatta a menekülteket: segítette őket a különféle hi

42 Irving Ábellá, Harold Troper, i. m. 177—180. o.
43 Uo. 207. o.
44 Uo. 204-205., 207., 230-231., 239., 279. o.
45 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Hefugees 1956.
46 CJC, JIAS, Arch. 1956. november.
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vatalos iratok megszerzésében, ingyenes szállást biztosított számukra, állást szerzett nekik 
stb.47 Saul Hayes utasította a CJC helyi irodáit, hogy működjenek együtt a bevándorlási hi
vatalokkal a fenti feladatok teljesítésében, de pénzzel ne támogassák a bevándoroltakat. Vé
leménye szerint ugyanis ez az állam feladata.48

A kormány a különféle karitatív szervezetekre szerette volna bízni a menekültek felkaro
lását és anyagi támogatását.49 A CJC a támogatásért és kanadai vízumért folyamodó zsidó me
nekültekkel foglalkozott, míg a JIAS az utaztatást szervezte. A CJC határozatban szögezte le, 
hogy nem különbözteti meg a zsidó menekülteket a nem zsidóktól. Munkatársai szoros kap
csolatot építettek ki katolikus karitatív szervezetekkel is.50

A JIAS ténylegesen alig tett valamit a Kanadába érkező zsidó menekültekért. Képviselői 
nem várták a vonaton érkezőket. Halifaxban, St. Johnban és Quebec Cityben a hajón érkező
ket is csak esetenként üdvözölték. Rabbi vagy más zsidó képviselő nem kereste fel a mont
reali központokat, a St. Antoine utcában vagy St. Paul d’Hermit-ben. Az újonnan érkezők a 
JIAS irodáiban hideg fogadtatásra találtak. A JIAS munkatársai keveset tettek a néhány orto
dox vallású menekültért is. 1956 novembere és 1957 márciusa között megközelítően 9000 
dollárt költöttek a magyarokra.51

Ugyanebben az időszakban a CJC félmillió dollárt fizetett be az UJRA-ba (United Jewish 
Relief Agency -  Egyesült Zsidó Segély Ügynökség), de a magyar menekültek támogatására 
csupán ennek az összegnek a töredékét fordították.52 1959-ben Hayes mégis azt közölte a 
kincstárral, hogy a CJC százezer dollárt költött a magyarokra. A kormány meg is térítette az 
összeg egyharmadát.53

Kage hamar felismerte, hogy Kanadába tömeges bevándorlás várható, és azt is tapasztal
ta, hogy minden második Montrealba érkező menekült zsidó. Pénzadományokat próbált gyűj
teni és önkénteseket akart toborozni.54 Kevés sikerrel. „A  torontói zsidó közösség csak eset
legesen foglalkozik a magyar menekültekkel”  -  írja keserűen. Az ontariói kormányhoz és a 
montreali római katolikus érsekhez fordult: ingyenes lakást és szállást kért a menekültek -  
minden menekült — számára. Gúnyosan jegyezte meg: „Talán nem is kell mondanom, hogy a 
zsidó közösségben nincs ingyenes lakás vagy szállás.” 55 Néhány zsidó iparos még hasznot is 
húzott a menekültekből. A JIAS arról panaszkodott Hayesnek, hogy Montrealban egy gyakor
lott szabónak csupán heti 14 dollárt fizettek.56

Torontóban a magyar zsidó menekülteket némileg segítette a JIAS, a JVS (Jewish 
Vocational Services—Zsidó Szakmai Szolgálatok) és a Zsidó Család- és Gyermekszolgálat ab
ban, hogy átmeneti szállást és munkát találjanak.57 Amikor az első nagyobb, 420 fős csoport

47 CJC, JIAS, Arch. Saul Hayes feljegyzése, 1956. december 11.

48 Uo.
49 CJC, JIAS, Arch. Magyar menekültekkel kapcsolatos értekezlet, 1956. november 27.
50 CJC, JIAS, Arch. A Menekülteket Koordináló Bizottság ülésének jegyzőkönyve, 1956. december 10.
51 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1957: A. Roskies S. Hayesnek, 1957. március 1. Az AJDC havon

ta félmillió dollárt költött a zsidó meneküllek ellátására.
52 Western Jewish Newst 1957. február 21.
53 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1959: S. Hayes W. R. Baskerville-nek, Állampolgársági és Beván

dorlási Ügyek Minisztériuma, Ottawa, 1959. január 12.
54 Canadian Jewish Chronicle, 1957. február 21.
55 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1957: J. Kage Hollingemek, feljegyzés, 1957. február.
56 Uo. K. Rolhschild S. Hayesnek, 1957. február 22.
57 CJC, JIAS, Arch. 1957. januái; 1956. december.
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Torontóba érkezett, a JIAS és a JVC munkásai révén lett szállásuk és munkájuk. A Zsidó Asz- 
szonyok Torontói Tanácsa fogadóközpontot hozott létre, és ruharaktárát nyitott.

A winnipegi Zsidó Gyerek- és Családszolgálat 125 dollár értékű bútort adott a kétgyerme
kes családoknak, valamint 50 dollárt ruházatra, 86 dollár 67 centet élelemre, 55 dollárt bér
leti díjra, 5-öt buszbérletre és 4 dollárt iskoláztatási díjra. Az egyedülállók, gyermektelen pá
rok és egygyermekes családok kevesebbet kaptak.58 A Reginába december 29-én érkezett öt 
menekültet ünnepélyesen fogadták, ők gyorsan beilleszkedtek a közösségbe.59 Quebec City
ben Roslyn Shapiro, a Kanadai Zsidó Asszonyok Nemzeti Tanácsa és a Héber Női Segély qué
beci szekciójának elnöke is segítette a zsidó menekülteket többek közt úgy, hogy a helyi kö
zösség kóser étellel látott el hetven ortodox zsidó menekültet.60

Hayes jól tudta, a magyar zsidó közösség lázong és szívtelenséggel vádolja őt.61 Elismer
te, hogy kezdetben ellenállt minden kérésnek, és nem adott anyagi támogatást a menekültek
nek, de a „nyomás és a rossz lelkiismerete”  végül is arra kényszerítette, hogy a magyarokat 
más zsidókhoz hasonlóan kezelje, anélkül azonban, hogy újabb pénzalapot használna fel 
ehhez.62

Ennek ellenére 1957. február 19-én a CJC felülvizsgálta támogató politikáját, és minden 
közösségi támogatást megvont a magyar menekültektől. Hayes ezt azzal indokolta, hogy a 
pénzre az Európában, Egyiptomban és Izraelben nélkülöző zsidóknak van szükségük.63 Való
színűbb azonban, hogy Hayes más irányú nyomásnak engedett. S. L. Eckerstein rabbi egy 
héttel korábban tudatta Hayesszal, hogy ő egyáltalán nem tekinti zsidóknak a magyar mene
külteket, mert nem kizárólag a közösségen belül házasodnak, nincsenek körülmetélve, és 
gyakran katolikusként vetetik magukat nyilvántartásba.64 A Torontói Magyar-Zsidó Csoport 
szerint a JIAS alaptalanul állította, hogy a Magyarországról érkezett zsidók asszimilálódtak, 
kikeresztelkedtek és nem ápolják a zsidó hagyományokat.65 Hayes szembeszegült a Kanadai 
Magyar Zsidó Közösség és a JIAS vezetőivel, akik több segítséget sürgettek a menekülteknek.

A kanadai zsidó közösség magatartása kiábrándította a zsidó menekülteket, Kanadában 
azonban általában nem csalódtak. A kormány ingyen utaztatta őket, ingyen juttatta el őket az 
egyes kanadai városokba, sőt eleinte ingyenes orvosi ellátást is biztosított számukra. Érde
kükben felvette a kapcsolatot a tartományi hivatalokkal és a magánszervezetekkel, hogy elő
segítsék gyors beilleszkedésüket a kanadai társadalomba.

ÖSSZEGZÉS

A magyar zsidók többsége az integrálódás és asszimiláció során, majd Auschwitz után, a kom
munisták nyújtotta biztonságban elhagyta zsidó vallását, elhagyta a zsinagógát és a közössé
get, és nem mutatott nagy érdeklődést Izrael iránt. S amikor alkalom adódott arra, hogy eltá-

58 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1957: H. Frank, ügyvezető igazgató, Saul Hayesnek, 1957. július 
18.

59 Uo. S. Pomislow a CJC-nek, 1957. január 4.
60 CJC, JIAS, Arch. Roslyn Shapiro elnök a Kanadai Zsidó Asszonyok és a Héber Női Segély Nemzeti Tanácsa 

Quebec-i Szekciója, S. Hayesnek, 1957. január 15.
61 CJC, JIAS, Arch. S. Hayes H. Franksnek, 1957. március 5.
62 CJC, JIAS, Arch. S. Hayes M. Ramnek, 1957. február 8.
63 CJC, Box 70, Fiié 636: Hungárián Refugees 1957: S. Hayes Altmannak, Vancouver 1957. február 21.
64 Uo.
65 Uo.
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vozzanak az országból, nem Izraelt választották letelepedési helyként, hanem olyan békés és 
nyugodt országokat, ahol nagyobb gazdasági lehetőségek nyíltak előttük. Ezért lett Kanada az 
ötvenhatos zsidók exodusának elsődleges célállomása: minden harmadik zsidó Kanadába 
emigrált.

Kanadai letelepedésüket három tényező segítette. Először: Kanada 1956 nyarán gazdasá
gilag prosperált. A munkaerőhiányt rövid távon csak a bevándorlás enyhíthette. Másodszor: 
az országban gyakorlatilag nem volt antiszemitizmus. Kanadában szívesen láttak minden ma
gyar menekültet, és Ottawa nem vett tudomást a zsidó betelepedést akadályozni próbáló ma
radi hivatalnokok és diplomaták törekvéseiről. Harmadszor: a szövetségi és tartományi hiva
talok, valamint a magyar-kanadaiak és szervezeteik sokat segítettek abban, hogy a menekül
teket Kanadába szállítsák, és megérkezésük után némi segélyhez juttassák őket. A kanadai 
zsidó szervezetek is így jártak el. Nagyobb erőfeszítéseket azonban nem tettek. Ennek két oka 
volt: anyagi téren a kanadai kormányt tartották illetékesnek, valamint nehezen tudták azt el
fogadni, hogy a menekültek elhagyták vallásukat. Nem szabad azonban megfeledkeznünk ar
ról, hogy egyénileg és helyi szinten a zsidó közösségek mindezek ellenére erejükön felül se
gítették a menekülteket, akik neveltetésüknek, kulturális hátterüknek köszönhetően gyorsan 
beilleszkedtek a kanadai társadalomba.

Fordította Somlai Katalin


