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Magyarország német megszállása után a Szovjetunió elítélte a megszálló 
erők és magyar cinkosaik által bevezetett intézkedéseket. Üzeneteit álta-
lában a moszkvai rádión keresztül sugározta Magyarországra, de gyakran 
használta szócsőként a Kossuth rádiót, a Szovjetunióban szám-űzetésben 
élő magyar kommunisták rádióját. Ezek áz adások rendszerint ellenállás-
ra szólították fel a magyarokat, a zsidókat pedig arra, hogy higgyenek vég-
leges felszabadulásukban. Némelyik ilyen üzenet, ha jó szándékú vok is, 
a kívánatossal éppen ellentétes hatással járt. Például a Kossuth rádió áp-
rilis l-jén azt tanácsolta a zsidóknak, hogy ne hagyják magukon elural-
kodni a gettóhangulatot és büszkén („emelt fővel")276 viseljék majd a 
sárga csillagot. Minthogy a szovjet sajtó nem sok figyelmet szentelt a vég-
leges megoldásnak, és a Hitler-Sztálin-paktum ideje alatt (1939. augusz-
tus 23.-1941. június 22.) teljesen említetlenül hagyta a nácizmus 
valóságos tényeit, lehetséges, hogy a magyar száműzöttek és szovjet mun-
katársaik figyelmét elkerülték ennek az áruló jelnek a viseléséből adódó 
veszélyek. 

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kormányától eltérően a szov-
jet kormány hivatalosan nem tett észrevételt a megszállásnak a zsidókra 
vonatkozólag várható következményeiről. A szovjetek hallgatása zavarba 
ejtette a nyugati hatalmakat, ahogyan a szabad világ zsidó vezetőit is. Má-
jus 16-án az Európai Zsidóság Megmentésére Alakult Rendkívüli Bizott-
ság Sztálinhoz folyamodott, és igyekezett őt arra rábírni, hogy lépjen köz-
be a magyar zsidók érdekében.277 Egy nappal később a moszkvai ameri-
kai nagykövetség utasítást kapott, hogy vegye rá az oroszokat: 
rádióadásban figyelmeztessék a deportálások véghezvivőit, hogy szemé-
lyes felelősséggel tartoznak cselekedeteikért. A nagykövetséget arra is 
utasították, hogy érje el a szovjet külügyminisztériumnál: vesse latba be-
folyását a csatlós államoknál és ezek népességénél, és bátorítsa őket elle-
nállásra a németeknek a kisebbségi csoportok deportálása és üldözése 
iránti követeléseivel szemben.278 Május 25-én Harrison és McClelland 
javasolta, hogy a szovjet kormányt „beszéljék rá, hogy Magyarország ná-
ciktól való megszállására való tekintettel csatlakozzék Roosevelt elnök 
március 24-i nyilatkozatához". Egy ilyen megnyilatkozás nagy súllyal es-
ne a latba, érveltek a javaslat mellett, „mivel a szovjet hadsereg már Ma-
gyarország határain áll, és sok magyar kollaboráns mint a tűztől, úgy fél 
az oroszoktól". Javaslatuk csak június 10-én jutott el a moszkvai amerikai 
nagykövetséghez.279 A britek július 13-án hasonló kérést terjesztettek 
elő. Eden, emlékeztetve a szovjet kormányt arra, hogy részese az 1942. 
december 17-i nyilatkozatnak és hogy a németek nem hagytak fel a „zsi-
dókkal való barbár bánásmóddal", arra kérte Molotovot, hogy a szovjet 
hadsereg győzelmes előrenyomulására való tekintettel a szovjetek tegye-


