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Görögország és Olaszország 
Görögországban és Olaszországban viszonylag kevés magyar zsidó 

élt. Eletüket és javaikat a megszállásig nem fenyegette veszély. A zsidó-
kérdést Olaszországban meglehetős jóindulattal kezelték, sok menedéket 
kereső zsidó számára nyújtottak oltalmat.74 A magyar kormány közremű-
ködött azoknak a zsidóknak a hazatérésében, akik 1939. szeptember 1. 
után kiállított érvényes útlevéllel rendelkeztek, és akiknek a magyar ál-
lampolgárságát a milánói főkonzulátus vagy a trieszti magyar konzulátus 
igazolta.75 1943. április 1-3. közti római látogatása alkalmával Kállay mi-
niszterelnököt biztosította Mussolini afelől, hogy az Olaszországban élő 
magyar zsidókat a többi magyar állampolgárt megillető bánásmódban ré-
szesítik, és semmiféle hátrányos megkülönböztetéssel nem sújtják.76 

A magyar zsidókat, akárcsak a külföldi zsidók különböző kategóriáit, 
Görögországban megkímélték attól a sorstól, amely a görög zsidóknak 
lett osztályrésze 1943-ban.77 Magyarország megszállása után azonban ve-
lük szemben is kíméletlenül érvényesítették a zsidóellenes intézkedése-
ket, ők is a végleges megoldás programjának áldozataivá váltak. Veesen-
mayer 1944. június 27-én táviratilag értesítette a külügyminisztériumot, 
hogy az SD elhatározta a Görögországban élő magyar zsidók deportálá-
sát, erről az új magyar kormányzattal nem is konzultálnak, mivel bizo-
nyosra vehető, hogy „a magyar kormányt nem fogja érdekelni", mi törté-
nik a magyar zsidókkal Görögországban. Ami javaikat illeti, Veesenmayer 
ezzel kapcsolatos javaslatának megfelelően ezeket elkobozzák, és zár alá 
veszik mindaddig, amíg „a német befolyási övezetben élő magyar zsidók 
javainak kérdését" végérvényesen el nem rendezik.78 Élt néhány magyar 
zsidó Bulgáriában is, ahol, legalábbis 1941-ben, tűrhetően bántak ve-
lük.79 

Szlovákia 
A wannseei konferencia után legelőször a szlovákiai zsidóságon érvé-

nyesítették a végleges megoldás programját. 1942 márciusában kezdőd-
tek meg a deportálások, melyek az ottani zsidóság háromnegyed részét, 
kb. 58 000 személyt érintettek. Október végéig folytak az „áttelepíté-
sek"80. Szlovák zsidók ezrei, főként akik beszéltek magyarul, szöktek Ma-
gyarországra és találtak menedéket. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen meg-
állapítani, hogy a deportáltak közül mennyi volt a magyar állampolgársá-
gú zsidó, az újabban felszínre került bizonyítékokból az derül ki, hogy az 
1041. szeptember 9-ével életbe léptetett Zsidókódex (Zidovsky kódex) 
gazdasági természetű megkülönböztető intézkedései egyaránt vonatkoz-
tak a magyar és szlovák nemzetiségű zsidókra. Á magyar kormány rend-


