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Veesenmayer még aznap hasonló megbeszélést tartott Sztójayval, s ennek 
eredményeként döntött úgy, javasolja Ribbentropnak, hogy a svájciak, a 
svédek és az amerikaiak korlátozott számú zsidó érdekében előterjesztett, 
a magyarok által támogatott kérését teljesítsék, mert „azután az egész zsi-
dókérdést gyorsan meg lehetne oldani"59. Noha Horst Wagner, az Inland 
IL osztály vezetője azt tanácsolta Ribbentropnak, hogy utasítsa el a kéré-
seket, Hitler - Veesenmayer javaslatait követve - július 10-én úgy dön-
tött, hogy teljesítsék azokat, „feltéve, hogy Horthy hajlandó engedélyezni 
a deportálások mielőbbi folytatását"60. 

Sztójay a minisztertanács július 12-i ülésén ismertette Hider dönté-
sét, hangsúlyozva, hogy a Führer - mint a többi német vezető - csupán 
a zsidók Palesztinába való emigrálását ellenzi, „mivel ez sértené az arabok 
érdekeit"61. A deportálások javasolt folytatásával kapcsolatban a minisz-
terelnök fölvetette, hogy azokat „emberségesebben" kellene lebonyolíta-
ni, és minden deportáltnak ülőhelye legyen a vonaton. Jelentette továb-
bá, hogy felkérte Veesenmayert, hogy a németek sürgősen cáfolják meg 
azokat az állításokat, hogy a zsidókat elgázosítják és elégetik. Jungerth-Ar-
nóthy megkérdezte, miért ne engedélyezze Magyarország a Palesztinába 
való kivándorlást, amikor a Romániában élő magyar zsidókat a román 
kormány segíti abban, hogy odavándorolhassanak. Azt is sürgette, hogy 
a minisztertanács zsidókra vonatkozó döntéseit hozzák nyilvánosságra, és 
közöljék a külföldön működő magyar képviseletekkel, hogy visszaverhes-
sék az ország ellen intézett propagandatámadásokat.62 

Jungerth-Arnóthy javaslata nyomán július 14-én magyarázó jegyzéke-
ket küldtek a tengely országaiban és a semleges országokban működő 
magyar követségekre, közölve Magyarország ama döntését, hogy nem 
küld több zsidót „külföldi munkára", amíg az amerikai, svéd és svájci ké-
réseket nem teljesítik.63 Július 15-én részletesebb jegyzéket küldtek Hoff-
mann Sándor berlini magyar követnek, mellékelve hozzá Sztójay Veesen-
mayerhoz intézett június 27-i jegyzékének másolatát.64 

Július 18-án a kormány összefoglaló jegyzéket küldött külföldi képvi-
selőinek, kifejtve a zsidókérdés aktuális állását: 

A magyar kormánynak a zsidók tekintetében tett intézkedéseinek jelenlegi 
helyzete a következő: 

I 
1. Zsidók kiküldése munkavégzés céljából külföldre átmenetileg felfüg-

gesztést nyert. 
2. A Svéd Vöröskereszt, a War Refugee Board és a Jewish Agency javaslatai 

alapján engedélyeztük zsidóknak Svédországba, Svájcba, Palesztinába és 
más államokba való kivándorlását. 


