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Brand és a budapesti Mentőbizottság, hanem a pozsonyi is gyors és ha-
tározott cselekvésre buzdította. Nem sokkal Brand megérkezése után sür-
gŐnyileg kétszer is megerősítették a magyarországi tömeges deportálások 
hírét, és nyomatékosan kérték az Auschwitzba vezető vasútvonalak bom-
bázásának megindítását. Sürgették továbbá, hogy a Brand tarsolyában lé-
vő javaslatokat tegyék komoly megfontolás tárgyává Isztambulban.75 

Eközben a jeruzsálemi és londoni zsidó vezetők is eldöntötték, mit te-
gyenek. Moshe Shertok (később Sharett), a Jewish Agency politikai osz-
tályánakvezetője, valamint Dávid Ben-Gurion, akikVenya Pomerantztól 
kaptak útbaigazítást Brand küldetéséről Jeruzsálemben, május 25-én 
érintkezésbe léptek Sir Harold MacMichaellel, Palesztina brit főbiztosá-
val. Sir Harold úgy tekintette a Brand-missziót, mint „náci cselszövést, 
melynek valódi indítékai messze esnek bevallott céljától", mindazonáltal 
késlekedés nélkül értesítette a külügyminisztériumot a zsidó vezetők köz-
léséről. 76 Shertok kísérletét a Branddal való azonnali találkozásra a britek 
meghiúsították, a találkozó azonban végül mégis létrejöhetett, mégpedig 
a szíriai Aleppóban, miután a britek vállalták, hogy nem fognak akadályt 
gördíteni Brand hazatérése elé. Egyébként a Brit Hírszerző Szolgálat fi-
gyelte Brand és Grosz minden lépését, és nyilvánvalóan türelmetlenül 
várta az alkalmat, hogy kivallathassa a két „SS-ügynököt". 

Brandnak indulása előtt sikerült rávennie az isztambuli Vaada veze-
tőit, hogy állítsanak össze a megállapodással kapcsolatban valamiféle 
jegyzőkönyvet vagy memorandumot, amit mint „az előrelépés bizo-
nyítékát" küldhetnének Budapestre a Sonderkommando félrevezetése ér-
dekében. A jegyzőkönyvet 1944. május 29-én írták alá. Ez kimondja, 
hogy tárgyalások folynak az Eichmann ajánlatával összefüggő jogi és po-
litikai nehézségek leküzdésére, de a németeknek az időközi megállapodás 
értelmében a tárgyalások időtartamára be kell szüntetniük a zsidóüldö-
zést, és lehetővé kell tenniük a zsidók kivándorlását.77 A „megállapodás" 
szövege - valószínűleg a futárposta akadozása miatt - csak július 5-én ju-
tott el Budapestre.78 Ugyanezeket az alapgondolatokat tartalmazta az a 
levél is, amelyet május 28-án küldtek el a Zsidó Tanácsnak.79 

Saját érdekeit és „diplomáciai" különmisszióját szem előtt tartva, 
Grosz június l-jén elhagyta Isztambult, és szíriai területre lépve mindjárt 
brit fogságba került,80 Brand, brit vízummal a birtokában, négy nappal 
később indult Aleppóba; vele tartott Echud Avriel a Jewish Agencytől. 
Amikor a vonat megállt Ankarában, Brandot saját állítása szerint bizal-
masan figyelmeztette Joseph Klarman és Yaakov Griffel, a revizionista, il-
letve az Agudath Yisrael cionista csoport képviselője, hogy csapdába 
akarják csalni őt. Aleppóba érkezésekor, június 7-én valóban őrizetbe 
vették Brandot. Nem is találkozhatott Shertokkal és a Jewish Agency két 


