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láspontját a magyar zsidók mentésére vagy megsegítésére irányuló akkori 
külföldi tervekről: 

FELJEGYZÉS 

Az utóbbi időben különböző nemzetközi jótékonysági és emberbaráti szer-
vezetek fordultak a magyar kormányhoz, bizonyos jótékonysági akciók vég-
rehajtása céljából. 

Ámbár ezek a kezdeményezések általános emberbaráti célokat szolgálnak, 
szándékukban áll, hogy a zsidók megsegítését is tevékenységük körébe von-
ják. 

A konkrét akciók közül a következőket jegyezhetjük fel: 
1. A budapesti svéd követ 1944. június 11-én felkérte a magyar királyi kül-

ügyminisztériumot, hogy a magyar kormány foglaljon állást egy Svéd Vörös-
kereszt-akciót illetőleg. Ennek célja lenne: 

(a) Árvák és elhagyott gyermekek elhelyezését, ellátását és ruházatát - a 
Magyar Vöröskereszt által felállítandó otthonok útján - biztosítani. 

(b) A fedél nélkül maradt vagyontalan kibombázottak megsegítései 
(c) Azoknak a zsidóknak Svédországba való kivándorlásának elősegítése, 

akik a svéd királytól svéd állampolgárságot nyertek. 
(d) Azoknak a zsidóknak Svédországba vagy Palesztinába való kivándor-

lásának elősegítése, akiknek Svédországban rokonaik vannak, vagy hosszabb 
idő óta üzleti összeköttetésben állnak Svédországgal. 

Az itt tekintetbe jöhető zsidók száma körülbelül 300-400 személyre te-
hető. 

2. A zsidók kivándorlása Palesztinába. 
A Palesztinába való bevándorlást a palesztinai bevándorlóbizottság, kezde-

ményezte, amely a beutazási engedélyt a brit kormánytól kérvényezi. A meg-
adott beutazási engedélyt a svájci kormány juttatja el a budapesti svájci kö-
vetségre. Ez utóbbi 1944. április 26-án a következő, már palesztinai beuta-
zási engedéllyel (certificate of immigration) rendelkező zsidók részére 
kérvényezett a magyar kormánytól kiutazási engedélyt: 

(a) 1000, 16 éven aluli gyermek és 10% felnőtt kísérőszemélyzetként, 
(b) hetenként 9 család (kb. 30-40 személy), 
(c) 600 személy hajón Constantából, 
(d) 1450 család. 
Mindent összevéve tehát kb. 7000 személyről van szó. Ezen az úton ed-

dig szabályszerűen folyt a zsidók kivándorlása Magyarországról, úgyhogy ha-
vonta mintegy 400-500 személy hagyta el az országot, és indult el Paleszti-
nába. A svájci követség most felvetette a kérdést, hogy a magyar kormány to-
vábbra is engedélyezi-e ezt az akciót. 

A budapesti török követ közölte: felhatalmazást kapott, hogy Palesztina 
felé nagy számban átutazó zsidók részére átutazóvízumot adjon ki. 


