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vábbra is „gyáván, erélytelenül, kétértelműén" politizált, hogy a törté-
netírásban hosszabb ideig vallott véleményt idézzünk.89 Ez aZ irányvonal 
a magyar nemzet szempontjából nem volt ugyan végzetes, de akaratlanul 
is megpecsételte a magyarországi zsidóság sorsát. 

Ami pedig Kállay személyes sorsát illeti, amikor végül a németek 
megszállták Magyarországot, ő a budapesti török követségre menekült. 
Az 1944. október 15-i Szálasi-puccs után el kellett hagynia menedék-
helyét, s nem sokkal utóbb Mauthausenba deportálták. A háború után 
előbb Rómában telepedett le, majd 1951 -ben átköltözött Amerikába. 
New Yorkban halt meg 1967. január 14-én, 80 éves korában. 
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iparügyi miniszter - Varga József; pénzügyminiszter - Reményi-Schneller Lajos; val-
lás- és közoktatásügyi miniszter - Hóman Bálint; közellátási miniszter - Győrffy Ben-
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Antal István. A kormány tagjai közül csak Keresztes-Fischer, Radocsay, Varga és 
Bánfíy volt igazán hű Kállayhoz. 

1943. július 24-ig Kállay a külügyminiszterséget is megtartotta magának, majd 
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buzgólkodtak. 
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