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       A dolgozatom második nagyobbik részét Magyarország második világháborús 

történelméből írtam. Itt elsősorban az általam felkutatott és olvasott szakirodalmi forrásokra 

hagyatkoztam. Kutatómunkám során megértettem, hogy a második világháború milyen 

traumatikus élményt adott a magyar nemzet számára, s ez a tragikus mozzanat emberek életét 

keserítette és nehezítette meg. Ugyanakkor azt is megértettem a nagyszüleim elbeszéléseiből, 

hogy a világháború nemcsak az akkori kor társadalmára volt negatív hatással, hanem ennek 

folyamatát a következő nemzedékek is megérezték.
1
 

 

Szülőfalum Poroszló második világháborús története 

A német megszállás hadtörténete  

       A Kállay által folytatott politika már 1943 őszén a német vezetés tudtára jutott, így már 

akkor elkezdték kidolgozni Magyarország megszállásának tervét. A Margaréta-tervet viszont 

csak 1944. március 19-én hajtották végre.
2
 Erre az időre Hitler Ausztriába hívta tárgyalni 

Horthyt, hogy a magyar kormányzó ne tudja megakadályozni a megszállást. Horthy is csak 

később értesült a katonai akcióról. Ekkor úgy látta, már felesleges ellenszegülni a 

németeknek, így Kállay után Sztójay Dömét nevezte ki miniszterelnöknek (1944. március 22. 

– 1944. augusztus 29.). Sztójay teljes mértékben kiszolgálta a németeket. Az ország valós 

irányítása a német vezetés által kinevezett Edmund Veesenmayer teljhatalmú magyarországi 

megbízott kezében volt. Megkezdődtek a politikai tisztogatások – a német hadsereggel együtt 

a Gestapo is megérkezett. Magyar politikusokat, országgyűlési képviselőket tartóztattak le és 

hurcoltak koncentrációs táborokba. Az új kormány feloszlatta a pártokat és a 

szakszervezeteket, a tisztogatás egészen mélyre hatolt. Sztójay emellett, hogy bizonyítsa 

elkötelezettségét Németország mellett, a keleti frontra küldte az I. magyar hadsereget. 1944 

áprilisában szövetséges bombázók is megjelentek az addig még érintetlen Magyarország 

felett. 1944 augusztusában a román hadsereg átállt a szövetségesek oldalára. Ez a fordulat 

megváltoztatta a németek helyzetét a délkeleti fronton és segítette az orosz előrenyomulást. 

Horthy ekkor elkezdte előkészíteni a kiugrást a háborúból. Augusztus 29-én Sztójayt 

leváltotta és Lakatos Gézát nevezte ki miniszterelnöknek (1944. augusztus 29. – 1944. 

                                                            
1 http://3200.hu/2016/06/08/nap-telepulese-poroszlo/ 
2 A második világháború teljes története, 18. kötet - Küzdelem Magyarországért. Írta: Szélinger Balázs, Tóth 

Marcell, Szalay Könyvek, 2010. ISBN 978 963 251 185 6 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Margarethe_hadm%C5%B1velet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szt%C3%B3jay_D%C3%B6me
https://hu.wikipedia.org/wiki/Edmund_Veesenmayer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lakatos_G%C3%A9za
https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/9789632511856
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október 16.). Horthy azonban nem vonta be a katonai előkészítésbe a Magyar Frontot, ami az 

ellenzéki pártokból szerveződött.
3
 

 

       1944. november 7-én a német csapatok megkezdték a visszavonulást. A német csapatok a 

gyepszélen vonultak az állomás felé a tárkányi földúton és a besenyőtelki országúton. Egy óra 

múlva nagy robbanásokat hallottunk, a németek maguk után felrobbantották a Laskó- és a 

Rima-hidat is. Másnap, 8-án reggel a falu szélén, a besenyőtelki országúton huszárokból álló 

magyar katonai alakulat készenlétben várt a visszavonulási parancsra. Ők már nem tudtak 

messze menni, mert a Laskó túlsó oldalán ütközet volt. Az országúton és az országút mentén 

vértócsák, kilőtt lovak, aknavetők, ágyúk, autók, szétszórt magyar katonai térképek voltak. A 

borjúlegelőn 8-10 magyar katonát láttam, gyalogosok voltak. Rövid időn belül elfogták őket 

az oroszok. Levetkőztették mezítlábra, ingre-gatyára, megmotozták és úgy kísérték el őket az 

állomás felé. November 8-án érkeztek a szovjetek és a malomtól az országútig minden 

villanyoszlopot kifűrészeltek. A Laskóhoz szállították azokat, s abból megépítették a hidat. 

Poroszlón leállt a kenyérellátás.  

 

       Rábolyról hoztak be tüzesgépet, azzal indították meg a malmot. A malom azonban nem 

őrölte, csak darálta a búzát, és az asszonyok a búzadarából szitálták ki a lisztet. A szovjetek 

azonban parancsot kaptak a további előre nyomulásra. A második világháború végén a 

németek és a szovjetek mellett az angolok is bombázták repülőgépekről a Tisza vonalát és a 

település környékét. Éjjel sztaniol csíkokkal világították meg a tájat a felderítés érdekében. A 

Tisza hidat az angolok robbantották fel. Egy angol repülőgépet is találat ért Poroszló 

légterében, ami a Nagyállás környékén zuhant le. A faluból nagyon sok ember ment ki 

megnézni. A repülőgép angol pilótái életüket vesztették, de ők nem a poroszlói temetőben 

nyugszanak. A falut csak egyetlen bombatalálat érte, az is a 33-as út Tisza felőli részét, ám ez 

sem a település épületeiben, sem emberi életben nem okozott kárt. Annál jobban féltek az 

emberek a katonáktól. A lányokat egyes helyeken úgy bújtatták el, hogy a szénakazlak alá 

dikószerű építményt tákoltak össze fából, alá subákat raktak, a tetejére halmozták a szénát. 

Hátul eltorlaszolható kijáratot hagytak, ahol ki-be lehetett bújni, ha nem volt veszély. Itt 

lehetett ételt-italt beadni a lányoknak. A széna laza szerkezete levegőt biztosított. Más 

                                                            
3 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Budapest, Osiris Kiadó, 2005. ISBN 963-389-719-X 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Front
https://hu.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1lis:K%C3%B6nyvforr%C3%A1sok/963389719X
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helyeken a fészer aljában vájtak bunkert, ott bújtatták el a lányokat, tetejét lim-lommal tették 

láthatatlanná.  

 

 

          A XIX. század második felében megtelepedett, elsősorban iparos és kiskereskedő 

poroszlói zsidóság végzete 1944-ben teljesedett be: a 128, tiszafüredi gettóba zárt, 

majd Auschwitzba deportált 

ember közül 105-en váltak 

a holokauszt áldozataivá, 

úgyhogy 1945 után csak egy 

zsidó család maradt a faluban. 

Stratégiai helyzete miatt a 

második világháború újabb 

megpróbáltatások elé állította a 

községet.  

 

                                                 Poroszló katonai térképe 

 

      1944 nyarán angolszász gépek bombázták a hidat (részleges sikerrel). A hídőrségből 

többen meghaltak, de egy Liberatort sikerült lelőni. 1944. október 27-én a visszavonuló 

németek felrobbantották a hidat, 28-ától november 7-éig pedig a túlerőben levő, hídfőt kiépítő 

szovjet alakulatokat próbálták itt feltartóztatni (utcai harcokban is) a német-magyar 

csapatok.
4
 A vasúti hidat előbb ideiglenesen, majd 1947-re véglegesen helyreállították, majd 

az 1960-as években egy közúti hidat is építettek mellé.
5
 

 

A második világháború magyarországi eseményei  

      Az 1939 és 1945 közt tartó második világháború volt az emberiség történetének 

legpusztítóbb háborúja, mely a világ három kontinensén összesen 72 millió halálos áldozatot 

követelt. (Ebből 50 millióan Európában estek áldozatául a harcoknak, üldöztetéseknek, 

holokausztnak és nélkülözéseknek.) Összehasonlításképp: a második legpusztítóbb 

                                                            
4 Archivált másolat. [2008. szeptember 19-i dátummal az eredetibőlarchiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 

20.) 
5 Archivált másolat. [2009. április 14-i dátummal az eredetibőlarchiválva]. (Hozzáférés: 2010. augusztus 20.) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_zsid%C3%B3s%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tiszaf%C3%BCred
https://hu.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Liberator
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_28.
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_7.
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADdf%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/1947
https://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_%C3%A9vek
https://web.archive.org/web/20080919053029/http:/www.netlabor.hu/roncskutatas/modules/myalbum/photo.php?lid=16018
http://www.netlabor.hu/roncskutatas/modules/myalbum/photo.php?lid=16018
https://web.archive.org/web/20090414092935/http:/www.hidak.hu/jnszm/portisz.htm
http://www.hidak.hu/jnszm/portisz.htm
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időszakban, az első világháborúban 15 millióan, a harmadik helyen álló vietnámi háborúban 

pedig 5 millióan haltak meg.
6
  

        A két világháború közötti Magyarország fő célkitűzése az 1920-as trianoni 

békeszerződés revíziója és a külpolitikai elszigeteltségből való kitörés volt, ennek 

érdekében olasz, majd német segítséget remélt. A fenti politika 1938–1941 között jelentős 

területgyarapodással járt (bécsi döntések, Kárpátalja visszacsatolása, a délvidéki bevonulás), 

azonban Magyarország szembe került a szövetséges hatalmakkal. A magyar vezetés a 

fegyveres semlegesség kudarca után a háborús részvétel minimalizálására törekedett, de a 2. 

magyar hadsereg keleti fronton elszenvedett veszteségei után 1944-1945-ben Magyarország 

lényegében a szovjet és német erők ütközőzónájává vált, végül totális háborús vereséget 

szenvedett.
7
  

Lengyelország megtámadása - a háború kezdete 

Adolf Hitler 1939-re tudomásul vette, hogy a további terjeszkedések már nem biztos, hogy 

békés eszközökkel is megoldhatóak. Ennek ellenére úgy vélte, hogy a nyugati hatalmak - 

Anglia, Franciaország és az USA - nem fognak egy Kelet-európai kisállam - Lengyelország - 

lerohanása miatt háborút indítani. A nagy keleti hatalom a Szovjetunió pedig szintén 

távoltartható lesz, ha Lengyelország bekebelezése előtt egyezséget köt Sztálinnal. Ezen 

gondolatsor folyamányaként született meg 1939. augusztus 23-án a Molotov-Ribbentrop 

paktum - vagy más néven Német-Szovjet megnemtámadási egyezmény, melynek titkos 

záradéka Lengyelország felosztását tartalmazta. (A paktum Lengyelország felosztásán túl 

rögzítette, hogy a Baltikum, illetve Finnország keleti határszéle és Beszarábia a szovjet 

érdekszféra része lesz.)
8
 

                                                            
6 Diószegi István, Harsányi Iván, Krausz Tamás, Németh István: 20.századi egyetemes történet. I.kötet 1890-

1945. Korona Kiadó, Budapest, 1999 
7 Juhász Gyula: A háború és Magyarország, 1938–1945. Akadémiai Kiadó, 1986. 7. o. 

8 D. Major Klára: Lángoló világ. A második világháború története. /Képes történelem sorozat/ Móra Ferenc 

Kiadó, Budapest, 1976 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszok
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metek
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1talja_visszafoglal%C3%A1sa
https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lvid%C3%A9k_magyar_uralom_alatt_1941%E2%80%931944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6vets%C3%A9ges_hatalmak_a_m%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAban
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/1945
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
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Hitler végül 1939 nyarának végén döntő lépésre szánta el magát: javaslatnak álcázott 

ultimátumban követelte a lengyel kormánytól Gdansk (Danzig) azonnali átadását és a Kelet-

Poroszországgal való szárazföldi összeköttetés biztosítását (azaz német autópálya és 

vasútvonal engedélyezését lengyel területeken)! Az ultimátumot - nyugati segítségben bízva - 

elutasította a varsói kormány, így 1939. szeptember 1-jén hajnali 4 óra 45 perckor a 

szárazföldön, a levegőben s a tenger felől a német csapatok támadást indítottak Lengyelország 

ellen.
9
 A közvetlen ürügyet az SS által szervezett akció szolgáltatta. A lengyel csapatok nem 

tudtak ellenállni a német fölénynek. A németek a villámháborúnak nevezett taktikával: nagy 

tömegű páncélos haderővel és kegyetlen bombázásokkal hetek alatt lerohanták 

Lengyelországot, 1939 szeptember 27-én Varsó is kapitulált. Közben a szovjet hadsereg a 

németekkel kötött 1939. augusztusi paktum értelmében 1939 szeptember 17-én bevonult 

Lengyelország keleti részébe. Sztálin a világ közvéleménye felé azzal indokolta a Vörös 

Hadsereg Kelet-Lengyelországba történő bevonulását, hogy országának kötelessége 

megvédenie a Lengyelországban élő ukrán és fehérorosz testvéreiket. Sztálin magyarázata így 

hangzott: „A lengyelországi eseményekre különleges figyelmet fordít a szovjet kormány. … 

nem várhatja el senki a szovjet kormánytól, hogy közömbös maradjon az ezidáig jogfosztott, 

most pedig magukra hagyott testvéreik, a Lengyelországban lakó ukránok és fehéroroszok 

sorsa ügyében. A szovjet kormány ezért szent kötelességének tartja, hogy segítő kezet nyújtson 

lengyelországi ukrán és fehérorosz testvéreiknek.”
10

 

 

Magyarország a második világháborúban 

                                                            
9 Ránki György: A második világháború története. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. 

10 Gunst Péter: Európa története. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1996. 
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     Amikor Adolf Hitler 1940 decemberében jóváhagyta a Szovjetunió megtámadásának 

tervét, a Barbarossa-tervet, Magyarország is kényszerpályára került. Jugoszlávia esetében az 

volt a helyzet, hogy – bár német nyomásra csatlakozott – a náci szövetséghez, de azt a 

kormányt, mely aláírta ezt a nyilatkozatot, puccs távolította el a hatalomból. A németek 

azonnal be akartak vonulni Jugoszláviába, de Teleki Pál miniszterelnök (aki „örök barátsági 

szerződést”) írt alá az állammal, 1941. április 3-ra virradó éjjel inkább az öngyilkosságot 

választotta a szerződésszegés helyett. Utódának már nem voltak ilyen aggályai s a magyar 

csapatok részt vettek Jugoszlávia megszállásában. A magyarok hadba lépését Kassa „szovjet” 

bombázása „indokolta”. Mint kiderült, provokációról volt szó. A németekkel együtt a 

Szovjetunióba behatoló magyar haderő miatt rövid időn belül Magyarország hadiállapotba 

került a Szovjetunión kívül Angliával és az Egyesült Államokkal is. Közben újabb 

zsidótörvényt hoztak, mely már faji alapokon állott, ráadásul 1942 januárjában a magyar 

hadsereg – „válaszul” a partizánakciókra – közel négyezer embert gyilkolt le Újvidék 

térségében. Csak Kállay Miklós - aki egyébként is nagyobb távolságra törekedett a 

németekkel szemben - miniszterelnöksége alatt állították a bűnösöket hadbíróság elé. 

11
 

      A sztálingrádi csata után a magyar hadsereg végnapjai kezdődtek el, Voronyezs 

körzetében óriási vereséget szenvedett el a frontra küldött második magyar hadsereg. 1943. 

szeptember 9-én a nyugati szövetségesek átadták az előzetes fegyverszüneti megállapodás 

tervét, ebben azt követelték, hogy az ország szakítson a németekkel, és vonja vissza csapatait 

                                                            
11 Hanák Péter, Márkus László, Ormos Mária, Ránki György: Világtörténet képekben II. kötet 1640-től 1970 ig. 

Gondolat Kidó, Budapest, 1975. 
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a Szovjetunióból.
12

 A németek tudomást szereztek az ország terveiről, ezért 1944. március 19-

én megszállták Magyarországot. Kineveztették a németekhez lojális Sztójay Dömét 

miniszterelnöknek, letartóztatták a főbb ellenzéki politikusokat, és elkezdődött a magyar 

zsidók elleni hajtóvadászat is. Megkezdődött a zsidóellenes rendeletek sorozata, gettókba 

tömörítették a zsidóságot, majd május és július között – Budapest kivételével – az összes 

helységből deportálták őket koncentrációs táborokba, az országhatáron kívüli helyekre.
13

  

      Nagy nemzetközi tiltakozás és az Auschwitz-i Jegyzőkönyvek birtokában Horthy Miklós 

kormányzó július 6-án leállíttatta a deportálásokat.
14

 

 

      Ám a német megszállásnak más következményei is lettek. Nem hozták haza a magyar 

katonákat, hanem még az első magyar hadsereget is bevetették, amely még több véráldozattal 

járt. 1944. augusztus 29-től datálható a Lakatos-kormány tevékenysége, mely a háborúból 

való kilépést tűzte ki célul. Hiába volt azonban minden, a németek mindenről informálódtak, 

a szovjetek pedig szeptember végén átlépték a trianoni magyar határt. Október 11-én aláírták 

a szovjetekkel az előzetes fegyverszüneti megállapodást, s október 15-én Horthy Miklós 

bejelentette, kilép a háborúból. A németek válaszul elfogták Horthy fiát, megszállták a 

főváros stratégiai pontjait, majd rávették a kormányzót arra, nevezze ki Szálasi Ferencet 

miniszterelnöknek. Szálasi azonnal teljes mozgósítást rendelt el s óriási terrort foganatosított. 

Nyilas különítmények zsidók tömegeit lőtték bele a Dunába. A gyenge magyar ellenállás 

legfontosabb szervét, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának vezetőit 

elfogták, többüket pedig kivégezték. A győztes marsban lévő szovjetek három hullámban 

                                                            
12 Engel Pál: Világtörténet évszámokban 1-2-3. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1982. 
13 Romsics Ignác: Magyarország története a XX.században. Osiris Kiadó, Budapest, 2004 
14 Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos: 20.századi magyar történelem 1900-1994. Korona Kiadó, 

Budapest, 2001. 
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támadtak a Kárpát-medencében, 1944 szeptemberétől Erdélyben, aztán novemberben Dél-

Dunántúlon a Balaton vonaláig, és a Duna-Tisza közén. 1944 karácsonyára pedig körbezárták 

Budapestet is. A kapitulációs felhívást a város német parancsnoksága visszautasította.
15

 

 

A táblázat kiegészítése: A második világháború időszakában a Magyar Honvédség élén 

öt honvédelmi miniszter követte egymást: 

Rátz Jenő: 1938 május 14 - 1938 november 15 

Bartha Károly: 1938 november 15 - 1942 november 24 

Nagy Vilmos: 1942 november 24 - 1943 június 12 

Csatay Lajos: 1943 június 12 - 1944 október 16 

Vörös Jenő: 1944 december 22 - 1945 november 15 (Ideiglenes Nemzeti Kormányban) 

Beregfy Károly: 1944 október 16 - 1945 április 30 (A nyilas kormányban) 

 

       A Magyar Honvédség vezérkari főnökei a második világháború időszakában: Werth 

Henrik (1938 szeptember - 1941 szeptember 5); Szombathelyi Ferenc (1941 szeptember 6 - 

1944 április 19); Vörös János (1944 április 19 - 1944 október 16); Beregfy Károly (1944 

október 16 - 1945 április 30).
16

 

                                                            
15 Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos: 20.századi magyar történelem 1900-1994. Korona Kiadó, 

Budapest, 2001. 

 
16 Ormos Mária: Világtörténet évszámokban 1789-1945. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982. 
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A szovjet hadműveletek 

harmadik hulláma már Budapest elfoglalása után történt, ám a németek „miatt”, hiszen azok 

nagy haderővel igyekeztek visszaszerezni a Duna-vonalát és egyben a zalai olajvidéket is 

biztosítani akarták. A szovjetek sikeres ellentámadásba mentek át: április 4-re Magyarország 

területe felszabadult. Az ország nemzeti vagyonának több mint 40%-a pusztult el, 

többszázezer magyar zsidót öltek meg és többszázezren haltak meg (katonaként és civil 

áldozatként) – értelmetlenül – a frontokon. Magyarország tragédiája nem csak az volt, hogy 

már megint a vesztesek közé tartozott, hanem az, hogy a revíziós megszállottság annyira 

eluralkodott a vezető rétegen, hogy ezért képesek voltak a náci Németország oldalán 

háborúzni, odadobni a magyar zsidóságot és többszázezer katona életét, ugyanakkor a háború 

végén már nem tudtak kilépni a vesztes küzdelemből. A magyar háborús veszteségek elérik a 

8-900 ezer főt, ebből igen tekintélyes számot (600 ezer) képvisel a magyar zsidóság 

embervesztesége.  

 

A málenkij robot története  

      Az ország területének elfoglalása után végrehajtott szovjet fogolygyűjtő akciók a 

megtorlás, az etnikai és politikai tisztogatás, valamint a kényszermunkásszerző akciók sorába 

illeszkedtek. A szovjet Vörös Hadsereg által elfoglalt magyar területeken romeltakarításra 

való hivatkozással fegyveres szovjet katonák a nyílt utcáról gyűjtöttek, és vittek el magyar 

civileket.
17

 

 

                                                            
17 Németh István: Furcsa számháború. Élet és Tudomány, LIV. évf. 28. sz. (1999. júl. 9.) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1s-paraszt_V%C3%B6r%C3%B6s_Hadsereg
https://web.archive.org/web/20081010015702/http:/www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv/1999/9928/furcs/furcsasz.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89let_%C3%A9s_Tudom%C3%A1ny
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      A Vörös Hadsereg 1944. december 22,én kiadott 0060. számú parancsára gyűjtötték össze 

és hurcolták el a(z elsősorban német nevű) férfiakat 17-től 45 éves korig és a nőket 18-tól 30 

éves korig.
18

 

       A legenda szerint, ezeknél a kényszerítő eseményeknél a szovjet katonák a civilek 

megnyugtatásaként ismételgették a „маленькая работа” (átírva malenykaja 

rabota, magyarul: kis munka) orosz kifejezést, amivel azt próbálták elérni, hogy a civilek 

megnyugodjanak, hogy munkájukra csupán rövid ideig lesz szükség. A magyar nyelvben 

„málenki robot” néven rögzült a Szovjetunióban végzett kényszermunka elnevezése.
19

 A 

2002-ig föllelt dokumentumok és a túlélők tájékoztatása alapján 1862 helységből 101 686 

férfit, 29 212 nőt, összesen 130 898 személyt hurcoltak el málenkij robotra. 2005 végéig az 

orosz Háborús Emlékbizottság szakemberei 66 277 fő, a táborokban meghalt fogoly nevét 

találták meg a dokumentumokban. A foglyok többségének halálát nem lehet dokumentálni, 

mert a gyűjtőtáborokban vagy a kiszállítás közben haltak meg.
20

 

       A málenkij robot kemény fizikai munkát jelentett (romeltakarítás, építkezés, bányászat), 

melyre módszeresen válogattak össze férfiakat és nőket egyaránt, akik aztán akár öt évig is 

kényszermunkát végeztek valamelyik szovjet iparvidéken. Az elhurcoltakról az itthon 

maradottak csak elvétve jutottak információhoz, legalább egyharmaduk odaveszett.
21

 A 

hazatérők a kommunista magyar kormányoktól semmiféle segítséget sem kaptak, és 

évtizedekig hallgatásra voltak kényszerítve. A téma a kommunizmus idején tabu volt, csak a 

kilencvenes évektől kapott nyilvánosságot, a részletek feltárása mind a mai napig tart.
22

 

A málenkij robot a zsidónak minősített magyarok kiirtása és a 2. magyar hadsereg Don-

kanyari pusztulása mellett a világháború három legnagyobb magyar tragédiájának egyike. 

A kárpátaljai és azzal szomszédos bodrogközi, Ung vidéki, tiszaháti begyűjtések – a 

munkaerőszerzés mellett – etnikai tisztogatásnak tekinthetők.
23

  

 

 

 

                                                            
18 Deportálások Kárpátalján a második világháború idején. [2014. május 17-i dátummal az eredetibőlarchiválva]. 

(Hozzáférés: 2015. november 26.) 
19 Stark Tamás: „Malenki Robot” Magyarok a szovjet táborvilágban 
20 „Hadifogság és malenkij robot a Szovjetunióban”, Kiadó: História. [2015. április 2-i dátummal 

az eredetiből archiválva]. 
21 A málenkij robot áldozataira emlékeznek. mult-kor.hu. Múlt-kor 
22 http://www.kmf.uz.ua/mr/5_stark.html 

23 Stark Tamás: Népirtás vagy népirtó jellegű mészárlás? (angol nyelven) Human Rights Review 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/0060._sz%C3%A1m%C3%BA_parancs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zsid%C3%B3_holokauszt_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg#A_Don_partj%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/2._magyar_hadsereg#A_Don_partj%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rp%C3%A1talja
https://web.archive.org/web/20140517201254/http:/www.eokik.hu/data/files/123541261.pdf
http://www.eokik.hu/data/files/123541261.pdf
http://www.kmf.uz.ua/mr/5_stark.html
https://web.archive.org/web/20150402123920/http:/www.historia.hu/archivum/2006/0605_01.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_(foly%C3%B3irat)
http://www.historia.hu/archivum/2006/0605_01.htm
http://www.orientpress.hu/136141
http://www.kmf.uz.ua/mr/5_stark.html
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12142-000-1025-8
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Human_Rights_Review&action=edit&redlink=1
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Szovjet csapatok „ideiglenes” állomásozása 

 

      A szovjet Vörös Hadsereg és a vele szövetséges román, bolgár és jugoszláv haderő (a 3. 

jugoszláv hadsereg (kötelékében a vajdasági magyarokból szervezett magyar vezényleti 

nyelvű Petőfi-brigáddal), az 1. bolgár hadsereg, illetve az 1. és a 4. román hadsereg).
24

 1944–

45-ben, a második világháború végén foglalta el Magyarországot, kiűzve a német katonákat 

és a velük szövetséges haderőt, amit akkor és utána negyvennégy évig 

hivatalosan felszabadításnak neveztek. 1945. április 4-én a szovjet 6. gárda-

harckocsihadsereg, a 4., 9. gárdahadsereg és a 46. hadsereg megkezdte Bécs ostromát. Április 

4. után, Nemesmedves szovjet elfoglalását követően a visszavonuló német-magyar alakulatok 

közigazgatásilag önálló magyar községet már nem tartottak, elkezdődött Magyarország 

szovjet megszállásának időszaka.  

 

A második világháború magyarországi következményei - Magyarország tragikus 

embervesztesége 

       A második világháború több emberáldozattal járt hazánkban, mint a 660 821 fő életét 

követelő első világháború. A teljes lakosság arányához viszonyítva Lengyelország, a 

Szovjetunió és Németország után Magyarország szenvedte el a legnagyobb 

népességveszteséget. 1941 és 1945 között a katonai veszteségeket 350 ezer főre, a civil 

lakosság veszteségét 60–100 ezer főre, a zsidó vagy annak minősülő lakosságét (az 1941-es 

országhatárok között) több mint 400 ezerre teszik. A katonai veszteségek pontos, tárgyilagos 

megállapítására a rendszerváltozás után kerülhetett sor. A világháborús szovjet hadijelentések 

és azokat tényként kezelő hadtörténeti írások például eltúlozták a német és magyar személyi 

katonai veszteségeket: egyedül Budapesten 138 000 főnyi hadifogolyról beszéltek, holott 

Budapest 79 000 főnyi védőseregének nagyjából a fele elpusztult.
25

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
24 Dr. Papp Attila: Magyarország mint hadműveleti terület, 1944 – 1945… (magyar nyelven). kanizsaujsag.hu. 

(Hozzáférés: 2014. december 16.) 
25 Stark Tamás: A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második világháború után, statisztikai áttekintés 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1s-paraszt_V%C3%B6r%C3%B6s_Hadsereg
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pet%C5%91fi-brig%C3%A1d&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tengelyhatalmak
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_felszabad%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1nak_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemesmedves
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g_az_els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAban
https://hu.wikipedia.org/wiki/1941
http://www.kanizsaujsag.hu/hirek/14583/dr-papp-attila-magyarorszag--mint-hadmuveleti-terulet--1944-
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00015/pdf/09.pdf
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Területi következmények 

 

         Már az 1944-es fegyverszünet érvénytelenítette Magyarország 1938–1941 közötti 

területgyarapodásait (az első és második bécsi döntést, Kárpátalja és a délvidéki területek 

egyes részeinek visszacsatolását), majd az 1947-es párizsi békeszerződés nyomán 

Magyarország a trianoni határoktól is kisebb területtel fejezte be a háborút. 

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarország elleni stratégiai 

megfontolásból csehszlovák hídfőt képeztek Pozsonnyal szemben, a Duna jobb 

partján Pozsonyligetfalu Csehszlovákiához csatolásával. A párizsi béketárgyalásokon vetette 

föl a csehszlovák delegáció, hogy a magyarok ellen honvédelmi okokból szükség van a 

pozsonyi hídfő kibővítésére, öt magyarországi községgel. A tervezetben 

eredetileg Dunacsún, Horvátjárfalu, Oroszvár, Rajka és Bezenye szerepelt, de végül csak az 

első hármat ítélték Csehszlovákiának, ezzel újabb 62 km²-t elcsatolva Magyarországtól.
26

 

Kevéssé ismert, hogy a Szovjetunió Kárpátalján kívül is igényt formált egyes magyar 

területekre: a vásárosnaményi járás egésze és a fehérgyarmati járás három községe 1944 

decemberétől néhány hónapig szovjet közigazgatás alá tartozott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
26

https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/masodik-

vilaghaboru-tortenete/masodik-vilaghaboru-tortenete-hadiesemenyek/a-masodik-vh-tortenete-magyar-

szemszogbol 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_b%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_b%C3%A9csi_d%C3%B6nt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs_k%C3%B6rny%C3%A9ki_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsonyligetfalu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csehszlov%C3%A1kia
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizsi_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9sek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dunacs%C3%BAn
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1tj%C3%A1rfalu
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rajka
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bezenye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/masodik-vilaghaboru-tortenete/masodik-vilaghaboru-tortenete-hadiesemenyek/a-masodik-vh-tortenete-magyar-szemszogbol
https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/masodik-vilaghaboru-tortenete/masodik-vilaghaboru-tortenete-hadiesemenyek/a-masodik-vh-tortenete-magyar-szemszogbol
https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/masodik-vilaghaboru-tortenete/masodik-vilaghaboru-tortenete-hadiesemenyek/a-masodik-vh-tortenete-magyar-szemszogbol
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