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ket Auschwitzban, mert ez, mint ahogy a rajzokból kitűnik, jelentősen 
, hátráltatná a további gyilkosságokat; 

6. Folyamatosan és rendszeresen bombázzák a jelentősebb szállítási 
útvonalakat, különösen azokat, amelyek Kelet-Magyarországot Lengyel-
országgal kötik össze, és általában minden, Magyarországról Németor-
szágbavezető útvonalat, különösen a Csap-Kassa-Presow-Megylaborce 
fővasútvonalat; 

7. Folyamatosan és rendszeren bombázzanak minden hidat és vas-
útállomást Kárpátalján, különösen Kassa, Csap, Presow és Megylaborce 
állomásait, hogy megakadályozzák katonák tízezreinek mindennapos 
közlekedését Lengyelország és Románia között. 

Ismét rámutattak a dolog sürgősségére, mivel minden eltelt nap 
újabb 12 000 életet követel, és szenvedélyesen sürgették pénzeszközök 
előteremtését és a javasolt intézkedések meghozatalát.47 

Weissmandel rabbi és társai, látva a vérontást maguk körül, nagyon 
is érthető módon nem tudták megérteni, miért nem képesek a szabad vi-
lág zsidó vezetői titkos úton jelentős összegeket küldeni nekik, és minde-
nekelőtt miért nem tárják a nyüvánosság elé a nácik végleges megoldási 
programját, amelyről pedig folyamatosan részletes és pontos beszámolók 

^jutottak el hozzájuk. Weissmandel rabbi és az Európa-terv többi bajnoka 
nem tudta, és nem is tudhatta, hogy Wisliceny csöppet sem megbízható: 
közönséges cinkosa az Eichmann-Sonderkommando többi tagjának és 
RSHA-beli feletteseinek gyalázatos tervük megvalósításában, melynek 
célja a zsidók félrevezetése, kihasználása és végeredményben likvidálá-
sa.48 

Wisliceny Budapestre érkezése izgalommal töltötte el a Mentőbizott-
ság vezetőit is, akik éppoly jól ismerték a Wislicenyről keringő híreket 
- és éppoly kevéssé a szlovákiai deportálások leállításának valódi hátterét 
- , mint Freudiger. Kasztner és munkatársai Schmidt és Winninger útján 
fölvették a kapcsolatot Wislicenyvel, hogy tudakozódjanak afelől, haj-
landó volna-e a Sonderkommando gazdasági alapon tárgyalni az illegális 
Vaadával a zsidóellenes rendelkezések enyhítéséről. 

A Sonderkommando vezetői nyomban megvitatták az ajánlatot; 
újabb alkalmat láttak benne, hogy egyengessék az utat a végleges megol-
dás programjának zavartalan és ellenszegülés nélküli megvalósítása előtt 
- természetesen beleértve ebbe a zsidók anyagi erőforrásainak kiaknázá-
sát is. (Ez volt az egyik oka annak, hogy az SS minden igyekezetével tit-
kolni próbálta a magyarok előtt a zsidó vezetőkkel való tárgyalásait.) 
Emellett a németek többre értékelték a cionisták nemzetközi kapcsolatait 
és devizaforrásait a belföldi összeköttetésekkel rendelkező Tanács veze-


