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Malis - mivelhogy a magyar törvény előírásai efféle különbségtételt nem 
tesznek lehetővé." Luther tájékoztatta Malist az aktuális német állás-
pontról a Birodalom területén élő magyar zsidókkal kapcsolatban, Klin-
genfussnak a pozsonyi német követséghez küldött leiratának megfelelő-
en, és azt javasolta, hogy a szlovákok is e szerint járjanak el, már csak azért 
is, hogy „ennek a kérdésnek a megoldása Európa-szerte egyforma le-
gyen"87. 

Mindaddig, amíg a Kállay-kormány volt uralmon, vagyis 1944 már-
ciusáig, a magyar állampolgárságú zsidók Szlovákiában a magyar kor-
mány védelme alatt álltak. A deportálásokat egyébként csak 1942 késő 
őszéig folytatták. 1944-re a helyzet Szlovákiában már viszonylag stabili-
zálódott, és a zsidóknak ekkor sokkal jobb volt a soruk, mint Magyaror-
szágon, ahol az SS és magyar csatlósai kíméletlen szigorral terelték get-
tókba, illetve deportálták őket. A menekülők áradata 1944 tavaszán meg-
fordult, és sok zsidó Szlovákiában lelt ideiglenes menedékre. Az 
augusztusi besztercebányai felkelés után azonban októberben ismét hoz-
záfogtak a még Szlovákiában maradt zsidók deportálásához, s akkor az 
oda menekült zsidóknak is ugyanaz lett a sorsuk, mint Magyarországon 
maradt hitsorsosaiknak. 

A Kállay-kormány határozottan védelmezte a bonafide magyar nem-
zetiségű zsidókat a nácik uralma alá került Európában, és következetesen 
szegült szembe a németek erősödő nyomásával, mely Magyarországon is 
a végleges megoldás programjának végrehajtását szorgalmazta. Sajnos 
Kállay törekvéseit sok beosztottja nem támogatta. Egész sor magas rangú 
diplomata és katonatiszt konspirált a szélsőjobboldali politikusokkal 
együtt az RSHA megbízottaival, hogy a tömeges deportálás terve mi-
előbb megvalósuljon. 
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