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zést, továbbította a pénzeket a magyarországi zsidó menekültek részére, 
valamint a lengyelországi és szlovákiai üldözött zsidókhoz. Különleges 
helyzetüknek köszönhetően a budapesti Vaada vezetői Európa legtájéko-
zottabb emberei között voltak, hisz egészen pontos ismeretekkel rendel-
keztek a nácik népirtó programjának hátborzongató részleteiről. Állítása-
ik szerint89 mindezekről folyamatosan és kimerítően tájékoztatták a ma-
gyarországi zsidóság hivatalos vezetőit, akik azonban nemigen vették 
figyelembe ezeket az információkat. Ráadásul, noha szoros kapcsolatban 
álltak Magyarország konzervatív-arisztokrata vezető köreivel, nyilvánva-
lóan nem adták tovább azt, amiről a Vaada képviselőitől értesültek. Nem 
változtattak álláspontjukon, amelyet az első világháború befejezésekor ki-
alakítottak. A Vaadától kapott tájékoztatásokat ugyanúgy fogadták, mint 
annak idején a numerus clausus törvényt, Gömbös antiszemita kitöréseit 
vagy akár a Darányi-kormány által előterjesztett első zsidótörvény-terve-
zetet 1938-ban. Vagyis nem belebonyolódni a határon kívüli zsidóság 
ügyeibe, következetesen együttműködni a magyar állammal, tántorítha-
tatlanul ragaszkodni az alkotmányossághoz, ezzel a magatartással bizto-
sítani a magyarországi zsidóság érdekvédelmét. 
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