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A II. világháború rövid kronológiája 
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1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940 

Szept.1 Lengyelo.német leroha- 

nása. 

Szept.3 Angol,francia hadüze- 

             net Németországnak. 

Szept.17 Szovjet támadás Len- 

               gyelo. ellen. 

Nov. A szovjet-finn háború el- 

         kezdődik. 

 

Márc. A szovjet-finn háború le- 

           zárul. (Leningrád kör- 

           nyéki területek megszer- 

           zése.) 

Ápr. Dánia és Norvégia német 

         lerohanása. 

Máj.10. A nyugati hadjárat kez- 

        dete. Hollandia és Belgium 

        lerohanása. 

        Dunkerque. 

Jún.10. Olaszo. belépése a Fro. 

             elleni  háborúba. 14-én 

             Párizs elesik.   

       28. Besszarábiát és É.-Bu- 

             kovinát megszállják 

             a szovjet csapatok. 

Júl. Elkezdődik az angliai csata. 

Aug. A Szu. megszállja a há- 

         rom balti államot. 

Szept. Hitler felhagy Anglia 

           bombázásával. Göring 

           Oroszlánfóka-hadműve- 

           lete kudarcot vall. 

Okt.28. Olaszo. megtámadja 

             Görögo.-ot. 

Dec. Hitler aláírja a Barbaros- 

         sa-terv  végrehajtásáról 

         szóló utasítást. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug. Olaszo. támadást indít 

         Etiópából az afrikai an- 

         gol gyarmatok ellen. 

 

Nov. Wavell brit tábornok si- 

          keres ellentámadást in- 

          dít az olaszok ellen Lí- 

          biában. 

 

Aug.23 Aláírják a Mo- 

lotov-Ribbentrop pak- 

  tumot. 

-megnemtámadási egy- 

 ezmény                                 

-a Baltikum és  Bessz- 

 arábia szovjet érdek- 

 szféra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jún.22. A franciák alá- 

 írják a németekkel a 

 fegyverszünetet a com- 

 piégne-i erdőben. 

 

 

 

 

 

Szept. Az Egyesült Ál- 

lamok és Nagy-Britan- 

nia védelmi szerződést 

ír alá. 

Szept.27. Németo., Ja- 

pán, Olaszo. aláírja a 

Háromhatalmi Egyez- 

ményt. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 II 

 

Év Európa Európán kívül Diplomácia 

1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1942 

Márc.-Ápr. Megkezdődik a ten- 

geralattjáró-háború Anglia el- 

len. (Dönitz irányítja.) 

Ápr.6. Megindul a Marita-terv 

           végrehajtása, amely a 

           Jugoszlávia és Görögo. 

           elleni német támadást 

           jelentette. 

Máj. Német ejtőernyős csapa- 

         tok elfoglalták Krétát. 

Jún.22. Német támadás a Szu. 

             ellen. (Barbarossa-terv) 

Szept.A németek elfoglalják 

          Kijevet és Harkovot, 

          körülzárják Leningrádot. 

Nov. Moszkvai csata 

         (A német Tájfun-hadműv. 

         összeomlik.) 

 

Márc. Megindulnak a szövetsé- 

          ges légitámadások No. 

          ellen. (Lübeck bombázá- 

          sa.) 

Júl. A keleti fronton megkezdő- 

       dik a német offenzíva  

       Sztálingrád ellen. 

Szept.15. A sztálingrádi csata 

                 kezdete. (Paulus táb. 

                6.hds.-e) 

Nov. Szovjet ellentámadás, az 

         ostromló német csapatok 

         bekerítése. 

Dec. Sikertelen német ellentá- 

        madási kísérlet. 

Afrika 

Febr. Rommel  átveszi az Af- 

         rikakorps parancsnok- 

         ságát Tuniszban. 

Márc.- Rommel támad az an- 

           golok ellen. Az ango- 

Jún.    lok Csatabárd-hadmű- 

           velete összeomlik. 

Máj. Az olaszok Etiópiában 

         súlyos vereséget szen- 

         vednek az angoloktól. 

Dec. Rommel ellentámadásba 

        lendül Líbiában. 

 

Távol-Kelet 

Dec.7. Pearl Harbor 

Dec.8. USA,Nagy-Br. hadat 

           üzen Japánnak. 

 

Távol-Kelet 

1942 tavaszáig Japán elfoglal- 

ja az Indokínai-fsz.-et és a 

Hátsó-Indiai szgk.-et. 

Jún. Midway-szgk.-i csata. 

       Amerikai győzelem a ja- 

       pánok felett. 

 

Afrika 

Jan.-Máj. Rommel támad Lí- 

                biában és eljut El- 

                Alameinig. 

Okt. Montgomery ang. táb. 

        ellentámadása Rommel- 

        lel szemben. 

Nov. Eisenhower am. táb. 

         partraszáll csapataival 

         Algériában és Marokkó- 

         ban. (Fáklya-hadműve- 

         let.) 

 

Az év elején Roosevelt 

elnök felhatalmazást 

kap az amerikai kong- 

resszustól hadianyag 

szállítására a briteknek. 

 

 

Aug. Atlanti Charta 

     (USA,Nagy-Br.,Szu. 

       és még 26 ország.) 

 -a tengeri kereskedelem 

  és hajózás szabad 

 -a háborút elvetik mint 

  eszközt 

 -népek szabad önren- 

  delkezése 

 -erőszakos határmódo- 

  sítások elvetése 

 

Jan.1. Washingtoni Nyi- 

           latkozat      

    (USA,Nagy-Br.,Szu. 

     és 26 ország.) 

 

 

Aug. Churchill tárgya- 

        lásai Moszkvában.    
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1943 Febr.2. Sztálingrádi csata vége. 

          Paulus leteszi a fegyvert. 

          Rosztov és Harkov fel- 

          szabadul. 

Ápr. Varsói gettólázadás 

Júl.5-Aug.23. Kurszki csata. 

Júl.25 Mussolini leváltása. 

Szept.3. Olaszo. fegyverszüne- 

              tet köt a szövetsége- 

              sekkel. 

        12. Mussolinit kiszabadít- 

              ják a németek. 

        23. Kikiáltják a Salói Szo- 

              ciális Köztársaságot, 

              amely német bábállam 

              lesz. 

        30. Nápolyt elfoglalják a 

              szövetséges erők. 

Nov. Kijevet az oroszok visz- 

         szafoglalják. 

Távol-Kelet 

1942 nyarától beindul a Ni- 

mitz és McArthur tengernagy 

által irányított Békaugrás-had- 

művelet. 

Márc. A japán flotta veresége 

           a Bismarck-szgk.-nél. 

Ápr. A japánok tovább nyo- 

         mulnak India felé. 

Jún. Amerikai partraszállás 

        a Salamon-szgk-en. 

 

Afrika 

Máj. Tuniszt elfoglalják a szö- 

         vetséges erők. 

      11.-26. Az Eszkimó-had- 

            művelet keretében an- 

            gol partraszállás Gö- 

            rögo.-ban. 

Jún.10. Szövetséges partra- 

            szállás Szicíliában. 

            Egy hónappal később 

            Szicília szövetséges 

            kézen. 

Jan.14-21. Casablancai 

                    értekezlet 
      -tengelyhatalmak 

       feltétel nélküli      

       fegyverletétele                                  

      -partraszállás Szicí- 

       liában 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt.18-30. Moszkvai 

        külügyminiszteri 

        értekezlet  

(Molotov, Eden, Hull) 

Elhatározzák a teheráni 

konferencia megtartását. 

 

Nov.22-26. Kairói  

               konferencia 

Roosevelt, Churchill, 

Csang Kaj-sek 

Japán feltétel néküli ka- 

pitulációjában egyeznek 

meg. 

Nov.28-Dec.3 Teheráni 

                   konferencia 

Roosevelt,Churchill, 

Sztálin 
  -a haditervek egyezte- 

   tése 

  -a balkáni partraszállás 

   elvetése 

  -az Overlord-hadműv. 

   tervének elfogadása 

  -a Szu.-nak a Japán el- 

   leni hadbalépés fejé- 

   ben területi ígéretek 

  -terv No. felosztására 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IV 

 

Év Európa Európán kívül Diplomácia 

1944 Keleti front. 

Az év elején a szovjet csapatok 

felszabadítják  a Donyec-med., 

É.-Kaukázust, Közép-Oroszo.- 

ot. 

Jan. Leningrád felszabadul a 

       blokád alól. 

Márc. A szovjet csapatok elérik 

          Romániát, hadművele- 

          teket indítanak Finno. 

          ellen. 

Jún. A Bagratyion-hadművelet 

        során felszabadítják Belo- 

        russziát. 

Júl.vége A szovjet csapatok el- 

              érik a Visztulát. 

Aug.1. Varsóban felkelés tör ki 

            a németek ellen. 

            (okt.2-án verik le a né- 

             metek rendkívüli ke- 

             gyetlenséggel.) 

     20. Iasi-Kisinyov térségében 

           a szovjetek áttörik a ro- 

           mán frontot. 

     23. Antonescu román diktá- 

           tort megbuktatják. 

Szept. A szovjetek megszállják 

           Bulgáriát, Finno. kapitu- 

           lál. 

     26. A szovjetek átlépik a  

           magyar határt. 

Okt. Görögo., Jugoszlávia fel- 

        szabadul. 

 

Nyugat front 

Jún.6. D-day. Megindul a szö- 

           vetségesek normandiai 

           partraszállása. 

Júl.20. Merénylet Hitler ellen 

Aug.25. Felszabadul Párizs 

Szept. Felszabadul Brüsszel és 

           Antwerpen 

Okt. vége A szövetségesek el- 

        érik Aachennél No. terü- 

        letét. 

Dec.16. Német ellentámadási 

             kísérlet az Ardennek- 

             ben. (sikertelen) 

 

 

Távol-Kelet 

A középső hadszíntéren Ni- 

mitz tengernagy csapataival 

egyenesen Japánt támadja. 

Délnyugaton McArthur Új- 

Guinea és a Fülöp-szgk. felé 

tör. 

Jan. Az amerikaiak elfoglal- 

       ják a Marshall-szgk-et. 

Júl. Guam is amerikai kézre 

       került. 

       Felszabadul India és In- 

       dokína is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aug. Dumbarton Oaks 

         A szövetséges 

         államok kidolgoz- 

         zák az ENSZ alap- 

         szabályzatát. 
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1945 

 

Keleti Front 

Jan. A szovjet csapatok a máso- 

       dik front megnyitása miatt 

       hamarabb megkezdik az 

       Odera-Visztula hadművele- 

       teket. 

     17. Felszabadul Varsó. 

           Nem sokkal később az 

           egész Baltikum is. 

Febr.13. Budapestet elfoglalják 

              a szovjet csapatok. 

Ápr.13. Egész Mo. illetve Bécs 

             és Ausztria egy része 

             szovjet megszállás alá 

             került. 

        23. Torgaunál találkoznak 

              a szovjet és az ameri- 

              kai csapatok. 

        28. Hitler átadja a hatal- 

              mat Dönitz tenger- 

              nagynak. 

        30. Hitler öngyilkos lesz. 

Máj. 2. Berlint elfoglalják a  

             szovjet csapatok. 

 

Nyugati Front 

Márc. Az amerikaiak átkelnek 

           a Rajnán. 

Ápr.12. Meghal Roosevelt el- 

             nök, utóda Harry S.  

             Truman. 

        25. Nemzeti felkelés É.- 

             Olaszo.-ban. 

        28. Mussolinit kivégzik. 

Máj.2. É.-Olaszo. felszabadul. 

        5. Prágában németellenes 

            felkelés tör ki. 

        7. Reims-ben a németek 

            aláírják a fegyverletételi 

            okmányokat. 

        9. Berlinben Dönitz és  

            Jodl aláírják a feltétel- 

            nélküli kapitulációról 

            szóló okmányokat. 

Távol-Kelet 

Febr. vége Felszabadul a Fü- 

         löp-szgk. 

Ápr.1. Az amerikaiak partra- 

            szállnak a Japánhoz 

            tartozó Okinawa szi- 

            geten. 

       5. A Szu. felmondja a ja- 

           pánokkal kötött sem- 

           legességi szerződést. 

Aug.6. Az Enola Gay nevű 

            amerikai B-29-es le- 

            dobja Hiroshimára 

            az atombombát. 

       8. A Szu. hadat üzen Ja- 

           pánnak. 

       9. Nagaszakira ledobják 

           a második atombombát. 

     17. A kínai hadsereg is tá- 

           mad a japánok ellen. 

     23. Mandzsúria felszabadul 

           a 14 éves japán uralom 

           alól. 

     29. Megindul a koncentrált 

           amerikai partraszállás 

           Japán ellen. 

Szept.2 A Missouri csatahajón 

             a japánok McArthur 

             tengernagy előtt alá- 

             írják a feltétel nélküli 

             kapitulációt. 

Febr.4-12. Jaltai  

             konferencia 

Roosevelt,Churchill, 

Sztálin. 

   -az ENSZ működési 

    elveit lefektetik 

   -a Szu. Japán elleni tá- 

    madásáról határozat 

   -kidolgozzák az euró- 

    pai rendezés alapel- 

    veit 

   -döntenek Lo. határa- 

    iról 

   -tárgyalnak a háború 

     utáni No.-ról 

 

 

 

 

 

 

Máj. San Franciscoi  

         konferencia 
      Elfogadják az ENSZ 

      alapokmányát. 

 

 

 

Júl.17.-Aug.2.Potsdami 

                   konferencia 

Truman, Churchill (júl. 

27-ig), majd Attlee, 

Sztálin 
   -a háború utáni német 

    rendezés 

   -csatlós államokkal  

    való békekötés 

   -nácizmus-fasizmus 

    felszámolása 

   -nemzetközi bíróság 

    felállítása a háborús 

    bűnösök megbűnteté- 

    sére 

   -No.-ot 4 megszállási 

    zónára osztják fel. 

   -megalakul a Külügy- 

    miniszterek Tanácsa 

    a békekötés miatt 

   -felszólítják Japánt a 

    megadásra 

 

 

 

 


