
978 A KÜLFÖLDI ZSIDÓK HELYZETE MAGYARORSZÁGON 

- a semleges országok zsidó állampolgárait ne internálják, és munka-
szolgálatra se kényszerítsék; 

- az ellenséges országok zsidó állampolgárai közül csak azokat inter-
nálják, akik veszélyt jelentenek a nemzet biztonságára; 

- a semleges és ellenséges országok zsidó állampolgárainak vagyoná-
ra ne terjesszék ki a magyar zsidótörvényeket; 

- a Magyarországon működő külföldi követségek és képviseletek 
magyar zsidó alkalmazottait vonják ki az érvényben lévő általános 
zsidótörvények hatálya alól.17 

A külügyminisztérium nyomására Jaross kénytelen volt visszavonni 
május 3-án kiadott parancsát. Május 31-én újabb szigorúan titkos paran-
csot adott ki, követve a külügyminisztérium által vázolt általános irány-
elveket. E parancs értelmében az ellenséges országok nemzetbiztonsági 
szempontból veszélyesnek ítélt zsidó állampolgárait — a nem zsidókkal 
együtt - internálni kell. Ezen országok nem zsidó állampolgárai ottho-
nukban maradhatnak, azzal a megkötéssel, hogy minden héten jelentkez-
niük kell a hatóságoknál. A semleges országok zsidó állampolgárai ottho-
nukban maradhatnak, míg le nem jár a hazatelepítésükre kiszabott határ-
idő. (Kivételt képeznek ez alól a nemzetbiztonsági szempontból 
veszélyesnek minősített személyek.)18 Addig minden héten jelentkezniük 
kell a hatóságoknál, és tilos pénzszerző tevékenységet folytatniuk. A ha-
táridő lejárta után internálják őket. 

A tengelyhatalmak befolyási övezetébe tartozó országok zsidóira 
ugyanaz vonatkozik, mint a semleges országokéira. A korábbi miniszteri 
utasításnak a hontalan, illetve bizonytalan állampolgárságú zsidókat érin-
tő rendelkezései változatlanok maradtak.19 Jaross módosított parancsá-
nak kézhezvételekor a zsidók gettóba gyűjtése Budapest kivételével már 
mindenütt lezajlott, és a deportálások is javában folytak. A külföldi állam-
polgárságú zsidók közül is nem kevesen gettóban találták magukat. Rö-
viddel május 15-e, a tömeges deportálások beindítása után Hezinger né-
hány nagyobb gettót keresett fel, és mintegy 50 külföldi állampolgárságú 
zsidót talált gettókba zárva.20 Erről május 26-án adott tájékoztatást, ami-
kor Franz Adamovicnak, a budapesti német követség zsidóügyi szakér-
tőjének társaságában fölkereste Sebestyént.21 A gettókban fellelt külföldi 
állampolgárságú zsidókat Budapestre szállították, és a Süketnémák Inté-
zetében helyezték el.22 Sebestyén beszámolt a semleges és szövetséges or-
szágoktól a külügyminisztériumnak a zsidó állampolgáraik hazatelepíté-
sével kapcsolatos felhívására beérkezett reagálásokról. 

Hezinger, Adamovic és Sebestyén megbeszélésére röviddel Eber-
hard von Thadden budapesti látogatása után került sor. A látogatás 


