
 I 

Magyarország a II. világháborúban 
(vázlat) 

 
Év Politikai események Katonai események 
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1941 

Szept. Horthy és Teleki elutasítja Hitler kérését, hogy a német csapat- 

           ok  igénybe vehessék  Mo. területét a Lo. elleni támadáshoz.   

           11-én bevezetik a rendkívüli állapotot. 

 

Tavasz  Teleki visszavonja  az USA-ba kihelyezett 5 millió dollárt, 

             amit, egy emigráns kormány felállítására különítettek el. 

             A Felvidéken megjelenő magyar polgári közigazgatás túl- 

             kapásai ellen a kormányfő felemeli a szavát. 

Jún. Román-magyar egyeztető tárgyalások indulnak Erdély ügyében. 

        Megegyezés nincs, német-olasz döntőbíráskodás van. 

Aug. 30. A második bécsi döntés eredményeképpen visszakerül       

               Észak-Erdély. (2,4 millió lakos, 1millió magyar, 43 600km2 ) 

Nov. Mo. csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez. 

Dec. Aláírják a magyar-jugoszláv örök barátsági egyezményt. 

 

Márc. Hitler a jugoszláviai fordulat miatt Horthytól kéri a német csa- 

          patok  Mo. területén való átvonulását Jugosz., Görögo. ellen. 

Ápr.3. Teleki Pál öngyilkos lesz. Az új miniszterelnök Bárdossy Lász- 

            ló lesz. 

           A magyar támadás után a Bácskát, a Mura-vidéket és a bara- 

           nyai háromszöget visszacsatolják Mo.-hoz. 

Jún. A magyar katonai körök egyre nagyobb nyomást gyakorolnak 

        a kormányra a háborúba való belépés miatt. 

        Horthy és Bárdossy húzódozik a belépéstől és csak a Szu.-val 

        való diplomáciai kapcsolatok megszakítására hajlandó. 

        27.-én Mo. hadat üzen a Szu.-nak 

Júl. Magyar csapatok nyomulnak be a Szu. területére, mivel a hadve- 

       zetés nem akart lemaradni Szlovákia és Románia mögött. 

Aug. Elfogadják a III.zsidótörvényt, amely tiltja a zsidók és nem zsi- 

         dók közötti házasságot. 

Dec. 7. Nagy-Br. hadat üzen Mo.-nak. 

       12. Mo. hadat üzen az USA-nak. (Az USA ezt csak 1942.júl.- 

             ban teszi meg.) 

       25. Megjelenik a Népszava c. újság karácsonyi száma, melyben 

             neves írók és tudósok tiltakoznak Mo. háborús részvétele 

             ellen.  

 

             Megkezdődik a visszacsatolt területekről a zsidók deportálása. 

  

 

 

  

A németek leállítják a hadi- 

anyag-szállításokat Mo.-ra. 

 

 

A Tiszántúlon több, mint 

500 ezres katonai erőt von- 

nak össze Romániát fenye- 

getve a magyar hadsereg ve- 

zetői. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ápr. 11. A 3.magyar hds. 

              benyomul Jugo- 

              szlávia területére. 

A gyorshadtest német kérés- 

re benyomult Szerbiába is. 

 

Jún. 26. Ismeretlen gépek 

              Kassa városát bom- 

              bázzák. 

        27. Magyar repülők ga- 

              líciai városokat tá- 

              madnak. 

Júl. Egy magyar gyorshad- 

       test a Dnyeszter folyóig 

       nyomult előre. 
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Év Politikai események Katonai események 
1942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1943 

Jan.4. A bácskai Zsablyán a magyar katonák rajtaütnek a partizáno- 

          kon. Feketehalmi-Czeydner Ferenc altábornagy 

                  Grassy József ezredes 

                  Deák László ezredes 

                  Zöldy Márton csendőr százados voltak az akció vezetői. 

          Razziák zajlanak Újvidéken és a környező településeken, ame- 

          lyeknek több ártatlan ember is áldozatul esett. Szombathelyi 

          Ferenc vez.ezr., vezérkari főnök miután tudomást szerzett az 

          áldozatokról leállíttatja az akciót. (3000 embert lőnek bele a 

          a Dunába a magyar katonák.) 

Jan. közepe Ribbentrop külügymin., majd Keitel vez.főnök tárgyal 

                   Budapesten, melynek során csapatokat kérnek Horthytól 

                   a keleti frontra. Megegyezés születik a 2.magyar hds. fel- 

                   állításáról és kiküldéséről a frontra. 

Febr. Horthy nagyobbik fiát Horthy Istvánt kormányzóhelyettessé 

         választja a parlament.  (Az  utódlás kérdése égető gond.) 

         Megalakul a Magyar Történelmi Emlékbizottság, amely hábo- 

         rúellenes szervezet volt. 

Márc.9-én Horthy a túlzottan tehetetlen Bárdossy helyett Kállay Mik- 

                  lóst nevezi ki miniszterelnökké, akitől a németektől való 

                  eltávolodást és a háborúból való kiugrást várja el. 

                  Fontos szempont volt az angolszász kapcsolatok erősítése 

                  is. 

                  -keresse a háborúból való kilépés lehetőségét 

                  -ne adjon több katonát Hitlernek 

                  -meg kell menteni a visszakapott területeket 

Aug. Horthy István kormányzóhelyettes repülőgépét a keleti fronton 

         lelövik, Horthy István meghal. 

Okt. Kállay visszautasítja a németeknek a zsidó lakossággal kapcso- 

        latos követelésit. (pl. sárga csillag viselése) 

 

Jan. Kállay min.e. szándékai egyértelműek lesznek a katasztrófa után: 

       -kivonni a hadsereget a Szu.-ból és a Kárpátok vonalához irányí- 

        tani 

       -fegyverszünetet kötni a nagyhatalmakkal 

       Ezeket a szándékokat mindenképpen titkolni kellett a németek és 

       a hazai németbarát körök előtt, elkerülvén a német megszállást.  

       Kállayt ebbéli szándékában a politikai vezetés nagy része nem 

       támogatta. 

Márc. Kállay veszélyes külpolitikai  manőverbe kezd. 

          Több ismert és elismert személyiséget tárgyalási megbízással 

          külföldre küld. 

          Szent-Györgyi Albert Isztambulba megy. 

          Szegedy Maszák Aladár Stockholmba, 

          Barcza György pedig Svájcba ment tárgyalni. 

          A Szu. egy esetleges megállapodás feltételéül szabta, hogy a  

          magyar fél azt a megkötés után azonnal hozza nyilvánosságra, 

          míg az  angolok és az amerikaiak csak akkor kívánták a meg-                                                                                                 

          állapodás nyilvánosságra hozatalát, ha csapataik elérték Mo.   

          területét. 

Ápr. Horthy találkozik Hitlerrel No.-ban, aki újabb két könnyűhad- 

        osztály felszerelését kéri a Szu.-ba. Horthy megtagadja ezt, ill. 

        Kállay leváltását és a zsidókérdés radikális megoldását is. 

Szept. 9. Isztambulban Mo. és az USA ill. Nagy-Br. megkötik az elő- 

               zetes fegyverszüneti egyezményt: visszavonjuk a Szu.-ból 

               a csapatainkat, német haditermelésben nem veszünk részt, 

               ellenállunk egy esetleges német megszállási kísérletnek. 

           Hitler teljhatalmú mo-i megbízottja Edmund Veesenmayer lesz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ápr. A 2.magyar hds. Jány 

Gusztáv vez.ezr. vezetésével       

(mintegy 200 ezer fő) meg- 

kezdi a kivonulást a keleti 

frontra. 

Jún. Megérkezik a Voro- 

nyezs környéki frontszakasz- 

ra a 2.magyar hds. 

 

 

Jan.12. Voronyezs térségé- 

             a magyar hds. nagy 

             része elpusztul. 

             (kb. 120 ezer fős  

               emberveszteség.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. Hitler elhatározza Mo. 

         megszállását. Két terv 

         készül: 

   -Margarethe I. 

    (román, szlovák, német  

      részvétellel) 

   -Margarethe II. 

    (csak német részvétellel)     
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Év Politikai események Katonai események 
1944 Márc.18. Horthy Klessheimben Hitlerrel tárgyal: Horthy nem egyezik 

                bele a megszállásba, de tudomásul veszi, leváltja a Kállay- 

                kormányt, és a németek által igényelt belpolitikai változtatá- 

                sokat hajt végre. 

                Szombathelyi Ferenc vez.ezr. utasítására a magyar hadsereg 

                nem tanúsít ellenállást a megszállással szemben. 

Márc.22. A német megszállás után Horthy Kállay helyett Sztójay Dö- 

               mét, a volt berlini magyar nagykövetet nevezi ki min.e.-ké. 

               Az ország gazdaságát teljesen haditermelésre állítják át. 

               -A Gestapo megkezdi a németellenes erők elleni üldözést. 

               -Budapesten felállítják a zsidók számára a pesti gettót. 

                (Bp. VI. és VII.kerülete.) 

               -Felgyorsítják a vidéki zsidóság deportálását. (kb. 600 ezer 

                fő az elhurcoltak száma.) A Budapesten élő kb. 200 ezer 

                zsidó élete is veszélybe került a gettó felállításával. 

                A kormány részéről Baky László és Endre László felügyeli 

                a deportálásokat. 

Ápr. Teljes cenzúrát vezetnek be. Az ország az állandó légitámadások  

        miatt kezdett romhalmazzá válni. A pártokat is betiltották. 

Máj. Megalakul a Magyar Front, amely német- és háborúellenes          

        szervezet volt. (Kisgazdák, SZDP, Parasztpárt, Kettős Kereszt  

        Szövetség, Békepárt). A szervezet vezetője: Kovács Imre (NPP). 

Jún. Horthy megakadályozza a bp-.i zsidóság deportálását. 

Aug.29. A 23.-i sikeres román kiugrási kísérlet után Horthy úgy dönt, 

              hogy leváltja Sztójayt és Lakatos Gézát nevezi ki min.e.-nek, 

              akivel végre kívánja hajtani a kiugrást. 

              A legfontosabb cél a háborúból való kiugrás lesz, de úgy, 

              hogy ne forduljunk szembe a németekkel. 

               

              Ifj. Horthy Miklós vezetésével Kiugrási Iroda alakul meg. 

              Az viszont véglegesen eldől, hogy a Szu. nélkül már nem le- 

              het fegyverszünetet kötni. 

Szept. Többszöri kísérletezés után Horthy belátta, hogy közvetlenül 

           kell felvenni a kapcsolatot a szovjet kormánnyal. 

           Faragho Gábor táb. vezetésével békedelegáció indult Moszk-  

           vába. 

Okt. Molotov közli a Faragho-féle küldöttséggel a feltételeket az elő- 

        zetes fegyverszünethez: a csapatok, a köztisztviselők az 1937- 

        es határok mögé vonuljanak vissza, azonnali hadüzenet No.-nak. 

       11-én Faraghoék Moszkvában aláírják az előzetes fegyverszüneti 

                  egyezményt. 

                  Ezek után Horthy megkezdi a kiugrás katonai megszerve- 

                  zését. ( 1.ill. a 2.magyar hds.-re és a bp.-i helyőrségre tá- 

                  maszkodik.) A hadsereg azonban erőteljes német befolyás 

                  alatt állt. 

        15. Elhangzik a rádióban Horthy kiáltványa a kiugrásról, bejelen- 

              ti az előzetes megállapodás tényét. A lakosság jó része támo- 

              gatja a kormányzót, a kiugrás azonban mégsem sikerült. 

              -a magyar tisztek nagy része németbarát 

              -Horthy fiát O. Skorzeny különítményesei elrabolják 

              -nincs jól előkészítve a kiugrás 

        

        A következő napokban a mo.-i német haderő létszáma rendkívül 

        megnő. A német erők Szálasi Ferencet és a nyilasokat juttatták 

        hatalomra.  

        16.-án Horthy lemondott miután megzsarolják fiával, és kineve- 

               zik Szálasit miniszterelnökké, aki felveszi a "Nemzetvezető" 

               címet. 

                       

A katonai helyzet egyre  

rosszabbá vált az év elején. 

A szovjet csapatok megkö- 

zelítették a Kárpátok vona- 

lát. 

 

Márc.19. A német csapatok 

               megszállják Mo.- 

               ot. 

Már. folyamán az 1.magyar 

         hadsereget visszavon- 

         ják Galíciából az ún. 

         Árpád-vonalhoz. 

 

 

 

Ápr.3. A szövetséges légierő 

       megkezdi Mo. területé- 

       nek a bombázását. 

 

 

 

 

 

 

 

Szept.26. Battonyánál a Vö- 

                rös Hadsereg a  

                mai Mo. területére 

                lép. 

 

 

 

 

Okt. elején Arad mellett a 3. 

        magyar hds. szinte tel- 

        jesen megsemmisül. 

        9-én a debreceni csatá- 

            ban a német páncélo- 

            sok súlyos vereséget 

            szenvedtek. 

      29-én a Vörös Hadsereg 

            megindul a Duna-Ti- 

            sza közén Bp. felé. 
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Év Politikai események Katonai események 
1944 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okt. Szálasi hatalomátvétele után az utolsó gazdasági és katonai tar- 

        talékunkat is mozgósítjuk. Szálasi a német fegyverek árnyékában 

        gyakorolja a hatalmat, totális mozgósítást rendelnek el. 

        Felgyorsul a zsidók deportálása, újabb gettókat állítanak fel. 

 

        A náci megszállás után sokszor külföldi országok diplomatái se- 

        gítenek a zsidó lakosság menekítésében. Közülük is kiemelkedik 

        Raoul Wallenberg svéd követségi titkár, ill. a svájci és vatikáni 

        diplomáciai testületek tagjai. 

        A nyilasok megkezdték az ország módszeres kifosztását. 

Nov. Szerveződik az illegális ellenállási mozgalom is, Bajcsy-Zsilin- 

        szky Endre vezetésével megalakul a Magyar Nemzeti Felkelés 

        Felszabadító Bizottsága. 

        Csatlakoztak a szervezethez az illegalitásban lévő politikai szer- 

        vezetek és pártok is. 

        22-én a mozgalom vezetőit (Bajcsy-Zsilinszkyt, Tartsay Vilmost, 

                  Nagy Jenőt, Kiss János altábornagyot) letartóztatják, majd 

                  kivégzik. 

 

A politikai élet újjászervezése Magyarországon 

 

1944 októberében megalakul a Magyar Bizottság (Dálnoki M.B., 

         Faragho, Teleki G.), amely felveszi a kapcsolatot a moszkvai 

         magyar kommunistákkal. 

         Novemberben a szovjetek közlik az ideiglenes magyar kormány 

         névsorát. 

         Nov.30. Az MKP kiadja az ország újjáépítéséről szóló nyilatko- 

                       zatát. A kommunista vezetők hazatérnek Moszkvából. 

                       Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Farkas Mihály 

         A többi párt demokratikus úton szerveződött meg, nem úgy irá- 

         nyították külföldről.(Nemzeti Parasztpárt-Illyés Gyula, Veres Pé- 

         ter, Erdei Ferenc, SZDP-Peyer Károly, Kéthly Anna, FKgP- 

         Nagy Ferenc, Tildy Zoltán, Gyöngyösi János stb.) 

         Dec.2. Szegeden megalakul a Magyar Nemzeti Függetlenségi 

                    Front  (FKgP, SZDP, MKP, PDP, NPP) 

                    Sorra alakulnak meg a településeken a nemzeti bizott- 

                    ságok, melyek a helyi törvényes hatalom képviselői. 

         Dec.21. Miután az Ideiglenes Nemzetgyűlés Előkészítő Bizott- 

                      sága lebonyolította a képviselőválasztást, Debrecenben 

                      összeült az Ideiglenes Nemzetgyűlés. (Kommunista  

                      többséggel.) 

         Dec.22.Megalakul az Ideiglenes Nemzeti Kormány is, melynek 

                      vezetője Dálnoki Miklós Béla lett. (A kormány össze- 

                      tételét Moszkvában határozták meg.) 

         Dec.28. Mo. hadat üzent No.-nak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dec. A szovjet csapatok kör- 

         bezárják Bp.-et, meg- 

         kezdődik a főváros  

         ostroma. 

 



 V 

Év Politikai események Katonai események 
1945 Jan.20. Mo. aláírja Moszkvával a fegyverszüneti egyezményt. 

            Megalakul a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), 

            amelyben a szovjet képviselő rendelkezik a legnagyobb be- 

            folyással. (Vorosilov marsall.) A SZEB lesz egészen 1947-ig 

            a politikai és gazdasági hatalom egyedüli birtokosa Mo.-on. 

            Népbíróságokat állítanak fel a háborús bűnösök megbűnteté- 

            sére.  

Febr. A németek Bp.-en már Bécset védték és a végsőkig való kitar- 

         tást hirdette meg a német hadvezetés. Egy utolsó próbálkozás- 

         sal a Dunántúlon próbálták megállítani a Vörös Hadsereget. 

Márc.17. Elrendelik a földosztást, amely azt jelentette, hogy a 100 kat. 

               hold feletti nagybirtokokat és a 200 kat. hold feletti paraszti 

               birtokokat felosztották. A kommunisták igyekeztek kisajátí- 

               tani maguknak a földreform tervezetét, amely a demokrati- 

               kus oldalon született meg. 

Ápr. A kormány Budapestre költözik. 

        A kommunisták megalakítják a MADISZ-t, amellyel az ifjúságot 

        próbálják megnyerni maguknak. 

Okt. Az ált. és titkos választójog alapján megtartott bp.-i helyhatósági 

        választásokon az FKgP szerezte meg a szavazatok többségét. 

Nov. Szabad parlamenti választások megtartása. Eredmények: 

          

        FKgP – 57% 

        SZDP – 17,4% 

        MKP – 16,9% 

        NPP – 6,8% 

        PDP – 1,6% 

        MRP – 0,1% 

   

        Az FKgP abszolút győzelme ellenére nem alakíthatott saját maga 

        kormányt, Vorosilov határozott fellépésére koalíciós kormányt 

        kellett létrehozni, amelyben az MKP is helyet kapott. 

        A min.e. a kisgazda Tildy Zoltán lett (Mo. első szabadon válasz- 

        tott min.e.-e!!) 

         

 

 

Jan.18. A Vörös Hadsereg  

            elfoglalja Pestet. 

Febr.13. A szovjet csapatok 

              elfoglalják az egész 

              fővárost. 

Márc. A Margit-vonal men- 

          tén (Sz.fvár, Velen- 

          cei-tó, Balaton) a né- 

          metek ellentámadással 

          kísérleteznek. 

          Az ellentámadás a hó- 

          nap végén összeomlik. 

Ápr.13. Végleg befejeződ- 

             nek a mo.-i hadmű- 

             veletek. 

 

 

 


