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ekkor nevezték ki hivatalosan A Háború Károsultjait Segítő Mozgalom 
délkelet- és közép-európai osztályának (Oeuvre d'assistance pour les ép-
rouvés de guerre, Section Europe Sud-Est et Centrale), a Nemzetközi 
Vöröskereszt egy újonnan alakult részlegének vezetőjévé.15 Az Oeuvre 
d'assistance hatékonyságát nagyban növelte az az együttműködés, amely 
az amerikai Jointhoz fűzte. 

Szinte rögtön Észak-Erdély felszabadulása után az amerikai Joint a 
Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt küldöttséget menesztett a terü-
letre az életben maradottak szükségleteinek felmérésére. A front tovább-
haladtával az Oeuvre d'assistance a szovjet megszálló hatóságok engedé-
lyével kiterjesztette tevékenységét Magyarország, Csehszlovákia és Len-
gyelország felszabadított területeire. Ez utóbbi országokban a káro-
sultakat segítő bizottság elsősorban a koncentrációs tábort túlélők elhe-
lyezésében és elsősegélyezésében vett részt. 1945. március végén a román 
kormány az életben maradt deportáltak hazaszállítására vonatot bocsátott 
az Oeuvre d'assistance rendelkezésére. Az első szerelvény április 12-én 
indult Lengyelországba, Jacob Schmetterer parancsnoksága alatt, és 202 
deportálttal tért vissza Nagyváradra. Május 9-én két további szerelvényt 
is összeállítottak. 

A semleges államok budapesti követségeinek élelmiszer- és gyógy-
szerkérelmére válaszul az Oeuvre d'assistance-tól március 6-án küldött-
ség érkezett a magyar fővárosba. Az első utánpótlást szállító teherautók 
egy héttel később érkeztek meg. Budapesten dr. Görög Frigyes, a kitűnő 
ügyvéd és nagy tekintélyű közösségi vezető irányításával szerveződtek a 
segélyezőakciók. Görög kapcsolatban állt a Nemzetközi Vöröskereszt A 
szekciójával,17 és ő lett az amerikai Joint márciusban alakult albizottsá-
gának vezetője is, Marionnak a Nemzetközi Vöröskereszttel közös erőfe-
szítései nyomán. Az Oeuvre d'assistance magyarországi fiókjának vezeté-
sét Hans Weyermarin, a Nemzetközi Vöröskereszt magyarországi kül-
döttségének vezetője vette át. Az amerikai Joint albizottsága az Oeuvre 
d'assistance-tól kapott 2 millió svájci frankkal kezdett neki segélyezőte-
vékenységének. 

Az albizottság működésének első három hónapjában az amerikai 
Joint bukaresti és genfi irodáinak irányításával működött. Jókora nyo-
más alatt állott, főleg a saját segélyező- vagy talpra állító programjuk 
mellett erősködő különféle zsidó kommunális szervezetek részéről. 
Június 22-én sikerült valamelyes összhangot elérni, amikor e szerveze-
tek képviselői egy tizenkét tagú Joint Bizottságot hoztak létre.18 Zei-
tinger Jenőnek a budapesti polgármester képviselőjéül való kinevezé-
sétől is azt várták, hogy elősegíti a bizottság hatékonyabb működését. 

Nagyjából ugyanekkor a különféle jótékonysági és segélyezőszerveze-


