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lágszerte egyre gyakrabban és részletesebben tárgyalta a magyarországi -
zsidóellenes intézkedéseket a budapesti semleges képviselők és a svájci 
zsidó szervezetek ösztönzésére, és egyöntetűen elítélte „az egykori vitéz 
magyarok" embertelenségét és barbárságát. Magyarországnak a semleges 
országokba akkreditált diplomatái folyamatosan tájékoztatták a magyar 
külügyminisztériumot ezekről a fejleményekről azáltal, hogy összefogla-
lókat vagy részletes ismertetéseket küldtek a külföldi sajtó jelentésekről. 

E hazai és külföldi nyomás közepette tartott a minisztertanács egy sor 
kulcsfontosságú ülést június vége felé a zsidókérdés megtárgyalására. A 
legtöbbet éppen akkor, amikor a csaknem 250 000 budapesti zsidót „csil-
lagos házakba" költöztették át a Doroghi Farkas Ákos, újonnan beiktatott 
polgármester által aláírt rendeletek előírásai értelmében. 

Habár Jungerth-Arnóthy Mihály külügyminiszter-helyettes igen 
ékesszólóan érvelt a zsidóellenes intézkedések, különösen a deportálások 
beszüntetése mellett azzal, hogy ártanak Magyarország érdekeinek és jó 
hírének, az ülések általában eredménytelennek bizonyultak. Horthy végül 
is csak Baky július eleji állítólagos puccskísérlete után döntött úgy, hogy 
véget vet a deportálásoknak. Időközben azonban, a minisztertanácsi ülé-
sezések idején is, folytatódott a nyugat-magyarországi zsidók koncentrá-
lása és előkészítése a deportálásra az V. zónában. Sőt a deportálási ter-
veket olyan ütemesen hajtották végre, hogy hamarosan elkezdődött a zsi-
dók koncentrálása Budapest közvetlen környékén is - a zsidóellenes 
akciók utolsó kitűzött szakaszaként. 
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