
Magyarország  
a 20. században
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A BORZALMAK 
 ÉVSZÁZADA

A   A világháborúk és Trianon

1.   A pusztítás képei

Mit ábrázolhatnak az alábbi képek? Párosítsátok a képeket a megadott 
eseményekkel!

Események

A)  Az elsô világháború (1914–1918).
B) A trianoni békeszerzôdés (1920).
C) A második világháború (1939–1945).
D)  A holokauszt (tömeggyilkosságok a koncentrációs táborokban, fôként zsidó áldoza-

tokkal).

1.

2

1

3 4
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2.   Az elsô világháború

Írjátok le a térkép alapján az elsô világháború két katonai szövetségének 
tagállamait! A magyarázó szöveg segít a megoldásban.

A 20. század elején néhány európai nagyhatalom uralta a világot. Birtokolták és kihasz-
nálták Afrika és Ázsia jelentôs részét – ezeket a területeket gyarmatoknak nevezzük. 
A nagyhatalmak a kisebb és gyengébb európai országokat is igyekeztek befolyásuk alá 
vonni. Magyarország területe ekkor a mainál jóval nagyobb volt, magában foglalta az 
egész Kárpát-medencét, de nem volt független állam, hanem az egyik nagyhatalom, az 
Osztrák–Magyar Monarchia része volt. A gyarmatokért és befolyásuk növeléséért egy-
mással versengô nagyhatalmak két katonai szövetségbe tömörültek: az egyiket központi 
hatalmaknak, a másikat antantnak nevezték. Köztük tört ki 1914-ben az elsô világhábo-
rú, amely minden korábbi háborúnál pusztítóbb volt, és amelyet 1918-ban az antant 
nyert meg. Az elsô világháború sok szempontból megváltoztatta a világot. A gyôztesek 
átrendezték a határokat. Oroszországban a háborús veszteségek és a nyomor miatt 1917-
ben forradalom tört ki az uralkodó ellen, majd egy erôszakos kisebbség, a kommunis-
ták1 szerezték meg a hatalmat, Lenin vezetésével.

1  A kommunisták politikai csoport (párt), akik az igazságos és teljes egyenlôséget biztosító társadalmat (a kommunizmust) 
a hatalom erôszakos megszerzésével, a magántulajdon megszüntetésével akarták megvalósítani. Oroszországban (ahol bolsevi-
koknak nevezték magukat) hatalomra kerülve megszüntettek minden más pártot, üldözték, gyakran elpusztították a másként 
gondolkodókat és a vagyonnal rendelkezôket.

Háborús szövetségek az elsô világborúban

Nagy-
Britannia

Franciaország

O
laszország

Görögország

Bulgária

Török  
Birodalom

Románia

Oroszország

Németország

Osztrák–Magyar 
Monarchia

Szerbia

Belgium

Egyesült Államok
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3.   Trianon

Készítsétek el a térkép jelmagyarázatát! Mely területeket jelölik 
a különbözô színek, és mit jelentenek a különbözô színû határvonalak? 
A magyarázó szöveg segít a megoldásban. (A füzetben dolgozzatok!)

Az elsô világháborús vereség következtében megszûnt az Osztrák–Magyar Monarchia, s 
vele együtt felbomlott a soknemzetiségû történelmi Magyarország is. 1920-ban a Ma-
gyarországra kényszerített trianoni békeszerzôdésben (amelyet a magyarok inkább bé-
kediktátumnak neveznek), elcsatolták az akkori ország területének kb. kétharmadát. 

Északon a Felvidéket és északke-
leten Kárpátalját Csehszlovákia 
kapta meg. (Ez az állam volt a 
mai Csehország és Szlovákia 
elôd je.) Keleten Erdélyt Romá-
niához csatolták. Délen Szerbia 
vezetésével nagy délszláv állam 
alakult, amelyhez csatlakozott 
Horvátország, és amely megsze-
rezte a Vajdaságot is. (Az állam 
neve kezdetben Szerb–Horvát–
Szlovén Királyság, késôbb Jugo-
szlávia.) Nyugaton egy kisebb 
területet Ausztriához csatoltak, 
ezt hívják ma Burgenlandnak.

4.   A második világháború

Táblázatban csoportosítottuk a második világháború résztvevôit. 
Nevezzétek meg a térkép alapján a számok mellett a hiányzó  
országokat! A magyarázó szöveg segít a megoldásban.

Az elsô világháborút 1918-ban a központi hatalmak elvesztették. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlott, s a többi vesztes ország is kénytelen volt területeket átadni 
szomszédainak. A vesztesek közül a legerôsebb országban, Németországban a nép a ve-
reség következményeinek felszámolását ígérô Hitlert és a náci pártot2 juttatta hatalomra, 
akik rövid idô alatt embertelen diktatúrát építettek ki. Oroszországban a kommunista 
párt élén álló Sztálin vezetésével egy másik kegyetlen diktatúra volt hatalmon. Az ország 
nevét is megváltoztatták: Szovjetuniónak nevezték. 

Magyarország területének változása az elsô világháború után

2  A náci, hivatalos nevén nemzetiszocialista párt és eszme faji és nemzeti felsôbbrendûséget hirdetett, és a demokrácia helyett 
egy erôskezû vezérnek engedelmeskedô országot akart. (Fasizmusnak is nevezik, mert sok tekintetben hasonlított az olasz 
fasizmushoz.) Németországban a nácik eltörölték a demokráciát, a sajtószabadságot, üldözték, koncentrációs táborokba zárták 
és legyilkolták a másként gondolkodókat és az alsóbbrendûnek tartott embercsoportokat, elsôsorban a zsidókat és a romákat.

A u s z t r i a
M a g y a r o r s z á g

C s e h s z l o v á k i a

J u g o s z l á v i a

R o m á n i a
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Németország 1939-ben háborút robbantott ki, amely rövidesen világháborúvá vált. 
A németek elfoglalták Európa nagy részét, majd csapataik mélyen benyomultak a Szovjet-
unió területére. A németek szövetségese, Japán Kelet-Ázsiában terjeszkedett. (Németor-
szág másik szövetségese, Olaszország Európában és Észak-Afrikában foglalt el területe-
ket.) A második világháborúba bekapcsolódott a világ szinte minden országa. A támadók 
tengelyhatalmaknak nevezték magukat. A szabad, demokratikus országoknak a diktató-
rikus Szovjetunióval kellett szövetkezniük Hitler ellen. A tengelyhatalmak ellenfeleit szö-
vetségeseknek hívták. Az elsônél is nagyobb pusztítást és szenvedést okozó második vi-
lágháborút 1945-ben megnyerték a szövetségesek. Ez azonban sajnos nem mindenhol 
jelentette a szabadság és a demokrácia gyôzelmét. Azokban az országokban, ahonnan a 
Szovjetunió ûzte ki a német és a japán megszállókat, kommunista diktatúrák jöttek létre. 

Tengelyhatalmak 
(piros)

A háború során tengelyhatalmak által 
elfoglalt országok (sárga)

Szövetségesek 
(zöld)

1. 5. Románia 8. 13. 18. Albánia 23.

2. 6. Bulgária 9. Csehszlovákia 14. Belgium 19. 24.

3. Finnország 7. Japán 10. Lengyelország 15. Luxemburg 20. Litvánia 25. Kína

4. 11. 16. 21. Lettország 26. Amerikai 
Egyesült Államok12. 17. Jugoszlávia 22. Észtország

A második világháborúban részt vevô országok Európában

16

23

12

3

24

22

21

20

13

14

2

19

18

17

8

15

10

5

6

4

9

1

11
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5.   Magyarország a második világháborúban

Készítsetek a térképhez jelmagyarázatot! Nevezzétek meg a számokkal 
jelölt területeket! Mit jelentenek a színek? A magyarázó szöveg segít 
a megoldásban.

Magyarország célja a két világháború között az volt, hogy visszaszerezze a trianoni 
béke szerzôdéssel elvett területeit. E cél érdekében az ország vezetôi (Horthy Miklós kor-
mányzó és a magyar kormányok) az egyre erôsebbé váló Németország diktátorával, Hit-
lerrel szövetkeztek. Sikerült is visszaszerezni az elcsatolt területek egy részét. Ezért azon-
ban nagyon súlyos árat fizetett az ország: a náci Németország oldalán kapcsolódott be a 
második világháborúba. A háború végén, 1944-ben a németek megszállták a bizony-
talan szövetségesnek tartott Magyarországot. Ezután a magyar hatóságok közremûködé-
sé vel elhurcolták az országból a zsidók többségét és haláltáborokban gyilkolták meg 
ôket. Ezt a szörnyûséget holokausztnak nevezik. (Ez a sors jutott a cigányok egy részé-
nek is.) Magyarország területe hadszíntérré vált, a vereség után pedig újra elveszítette 
nemrég visszaszerzett területeit. Ráadásul megszállta a Szovjetunió, amelynek támoga-
tásával hazánkban is kommunista diktatúra épült ki.

1.  .......................................................................  3. .................................................................

2.  .......................................................................  4. .................................................................

A Magyarország által visszaszerzett területek 1938–1941 között

4

2

3

1
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B   A holokauszt

1.   Rettenetes számok

Számoljátok ki mennyivel kevesebb zsidó3 élt Magyarországon, illetve 
Európában 1945-ben, mint 1941-ben! A táblázatban az akkor 
Magyar országhoz tartozó területek is szerepelnek.

Terület
Zsidók létszáma  

1941-ben (kerekítve)
Zsidók létszáma  

1945-ben (kerekítve)

mai Magyarország 480 000 270 000

Kárpátalja 110 000 35 000

Észak-Erdély 150 000 41 000

Dél-Felvidék 45 000 15 000

Vajdaság 15 000 4 000

akkori Magyarország 800 000 365 000

Európa 8 862 000 2 928 000

2.   Az antiszemitizmus

a) Az alábbiakban egy antiszemita4 magyar politikus, Gömbös Gyula 
(miniszterelnök 1932–1936 között) három mondatát olvashatjátok 
(1–3.). Ezek a mondatok hazugságok és elferdített tények keverékei. 
Ezután olvashattok három állítást (A–C), amelyek cáfolják vagy 
kiigazítják Gömbös mondatait. Keressétek meg, hogy melyik állítás 
melyik mondatot cáfolja!

3  A zsidók létszámába – mint azt hamarosan tanulni fogjuk – ekkor nemcsak a zsidó vallásúakat értették bele, hanem mindazo-
kat, akiknek a szülei vagy nagyszülei zsidók voltak.

4  Antiszemita: „zsidógyûlölô”. Az antiszemiták a zsidókat a többi embertôl teljesen különbözô, hatalomra törô, veszélyes cso-
portnak tartják.

3. „Nemzeti kultúrát csak az tud kép visel ni, 
aki a nemzetnek a fia és a vérközösséget  
vállalja a nemzettel.”

1. „[A zsidóság az] aki nem generációkon ke-
resztül lakik ebben az országban, akinek nincs 
érzéke a nemzet nagy kérdései iránt, aki csak 
máról holnapra jön az országba.”

2. „A zsidóságnak olyan hatalmas térfoglalását 
lehet megállapítani, amely a nemzet,  
a faj szempontjából abszolút veszélyt jelent.”
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b) Gömbös állításainak mely részei elferdített tények, és mely része 
teljes hazugság?

3.   A holokauszt

Az alábbi képek a magyar zsidók meggyilkolásának, a magyar holo-
kausztnak a történetét mutatják be idôrendben. Mi történik a képe-
ken? Keressétek meg a képekhez tartozó fogalmat és magyarázatot!

A) A zsidó vallás elôírja a tanulást, ezért  
a zsidók mindig iskolázottabbak voltak  
a keresztény többségnél. A 20. században 
ezért különösen sok mûvész, újságíró,  
színész került ki közülük.

C) A zsidóknak megtiltották, hogy földet 
vegyenek vagy a városokban kézmûvességgel 
foglalkozzanak. Ezért sokan kereskedôk, 
kocsmárosok vagy pénzkölcsönzôk lettek. 
Általában szerény körülmények között éltek, 
de néhányan meggazdagodtak, és nagy  
vállalatok és bankok vezetôi lettek.B) Zsidók mindig is éltek Magyarországon, 

de a 19. században még többen költöztek ide 
a lengyel és orosz területekrôl, ahol üldözték 
ôket.

1

4

2

3

17845_1-fejezet_001-056.indd   12 6/22/16   1:28 PM



13

5 6

7 8

9

10

11

12

17845_1-fejezet_001-056.indd   13 6/22/16   1:28 PM



14

Fogalmak, magyarázatok

barakk: A táborokban hatalmas, fûtet len faházakat építettek, sok és szûk fek vô helyekkel. 
Ezekben a barakkokban laktak a munkára kényszerített zsidók.

deportálás a koncentrációs táborba: 1944 májusától a vidéki zsidókat elhurcolták a get-
tókból a lengyelországi Auschwitzba, a legnagyobb német koncentrációs táborba. Marha-
vagonokban, étlen-szomjan utaztak. A koncentrációs táborok hatalmas börtöntelepek 
voltak, ahol a fogva tartottakat dolgoztatták és elpusztították ôket.

Dunába lövés: Budapestrôl nem deportálták a zsidókat (Horthy Miklós kormányzó ezt 
megakadályozta), de a magyarországi fasiszták, a nyilasok hatalomra kerülése után, 1944 
ôszén és telén sokat megöltek közülük. Az elfogott embereket kihajtották a Duna-partra 
és ott lôtték le ôket. 

13

14
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embermentôk: Többen igyekeztek megmenteni a zsidókat a biztos haláltól: a saját életük 
kockáztatásával elbújtatták ôket vagy hamis igazolványokat szereztek nekik. Raoul 
 Wallenberg svéd diplomata, Apor Vilmos gyôri püspök és Endre László csendôr5 
fôtörzsôrmester ilyen bátor embermentô volt.

gázkamra: A gázkamrák ablaktalan, légmentesen zárható helyiségek voltak. Ide terelték 
be az elpusztításra szánt embereket, miután a helyiség elôterében levetették ruháikat.  
Az ajtó bezárása után kí vül rôl egy Ciklon B nevû szemcsés anyagot szórtak a szel lô zô-
nyílásokba, amely a le ve gô vel érintkezve mérges gázt fejlesztett és megölte a bennlévôket.

gettó: Egy településen belül elkülönített, zárt lakóterület, ahová az arra kijelölt ember-
csoportokat erôszakkal betelepítették. 1944 márciusában a németek megszállták Ma-
gyarországot, s ezután a magyar hatóságok a nagyobb városokban megkezdték a gettók 
kialakítását. Az ide költöztetett zsidók engedély nélkül nem hagyhatták el a gettót, és 
sárga szövetdarabból csillagot kellett varrni a ruhájukra, hogy rögtön felismerhetôk le-
gyenek.

gyárak: Auschwitz táborához hatalmas gyártelepek is tartoztak, ahol a munkaképes zsi-
dók dolgoztak.

krematórium: A gázkamrában megöltek holttestét a krematóriumnak nevezett kemen-
cékben égették el.

munkaképesek: A munkaképesnek nyilvánítottak kopaszra nyírva, rabruhában dolgoz-
tak Auschwitzban, vagy más koncentrációs táborban. 

munkaképtelenek: A gyerekeket, idô se ket és betegeket munkaképtelennek nyilvánítot-
ták és azonnal elindították a gázkamrák felé, hogy ott megöljék ôket. 

munkaszolgálat: Fegyver nélküli katonai szolgálat, amire a fegyveres szolgálatra alkal-
matlanokat és a hatalom által megbízhatatlannak tartott férfiakat kötelezték. 1941-tôl a 
hadköteles zsidó férfiakat csak munkaszolgálatra hívták be, amely a fronton vagy bá-
nyákban végzett rabszolgamunka volt. Az embertelen bánásmód és a rossz körülmények 
miatt rengeteg munkaszolgálatos meghalt. 

szelektálás: Az Auschwitzba érkezés után elôször szétválasztották a nôket és a férfiakat. 
Utána különválasztották a munkaképteleneket (idôseket, gyerekeket, betegeket) a mun-
ka képesektôl.

zsidó vagyon elkobzása: A gettóba hurcolt zsidóktól elkobozták vagyontárgyaikat, majd 
olcsón kiárusították azokat. A tárgyakat sokszor a megszüntetett zsinagógákban tárolták. 

zsidótörvények: A magyar országgyûlés 1938 és 1943 között több olyan törvényt foga-
dott el, amely megtiltotta a zsidóknak a továbbtanulást, bizonyos foglalkozások ûzését, 
sôt a nem zsidókkal való házasságkötést is. Nemcsak a zsidó vallásúak számítottak zsidó-
nak, hanem mindenki, akinek az egyik szülôje, vagy két nagyszülôje zsidó volt.

5  Csendôr: a rendôrhöz hasonló fegyveres rendfenntartó Magyarországon a 19. század második és a 20. század elsô felében.
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4.   Sorstalanság

Az alábbi részlet Kertész Imrének a holokauszt eseményeit feldolgozó, 
önéletrajzi ihletésû regényébôl, a Sorstalanságból származik. Kertész 
ezért a mûvéért 2002-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Olvasd el 
a szöveget és utána egészítsd ki az állításokat! A füzetedbe írj!

„Elôször a hangjukat hallottam meg. Németül vagy valami ahhoz igen hasonló nyelven 
beszéltek, úgy hangzott, mind egyszerre. Amennyire kivehettem, azt kívánták, szálljunk le. 
Ehelyett azonban, úgy tetszett, ôk nyomakodtak fel közibénk; egyelôre még semmit se 
láttam. De máris híre járt, a bôröndök, csomagok itt maradnak. Késôbb – magyarázták, 
fordították s adták körülöttem szájról szájra – mindenki visszakapja, magától értetôdôen, 
a tulajdonát, elôbb azonban a tárgyakra fertôtlenítés, miránk viszont fürdô vár: csakugyan, 
itt is az ideje, magam is azt találtam. Akkor értek aztán közelebb hozzám a nyüzsgésben, s 
pillantottam meg végre én is az itteni embereket. Igen meglepôdtem, hisz végtére most 
elôször láttam életemben – ily közelségbôl legalábbis – valódi fegyenceket, a gonosztevôk 
csíkos gúnyájában, kopaszra nyírt fejével, kerek sapkájában. Egy kissé mindjárt hátra is 
hôköltem tôlük, természetesen. […] Mindegyikük mellén, a fegyenceknél szokásos szá-
mon kívül még egy sárga háromszöget is ott láttam, s bár ennek a színnek nem volt igen 
nehéz megfejtenem természetesen az értelmét, hirtelen mégis megütötte valahogy a sze-
mem; az út folyamán errôl az egész ügyrôl majdhogynem el is feledkeztem kissé. […] 
Amikor minket, fiúkat is észrevettek, úgy láttam, egész izgalomba jöttek. Mindjárt sebes, 
valamiképp hajszolt suttogásba fogtak, s akkor tettem azt a meglepô fölfedezést, hogy a 
zsidóknak, úgy látszik, nem csupán a héber a nyelvük, amiképpen ez ideig hittem: – Reds 
di jiddis, reds di jiddis, reds di jiddis? [Beszélsz jiddisül?]6 – vettem ki ugyanis lassacskán a 
kérdésüket. A fiúk is, én is, mondtuk nekik: – Nein. [Nem] – Láttam, nem nagyon voltak 
megelégedve. Akkor meg – a német alapján könnyen megértettem – a korunkra lettek 
egyszerre mind igen kíváncsiak. Mondtuk: – Vierzehn, fünfzehn [Tizennégy, tizenöt] –; ki 
mennyi volt. Rögtön igen tiltakoztak, kezükkel, fejükkel, egész testükkel: – Zescájn [Tizen-
hat] – suttogták mindenfelôl –, zescájn. – Csodálkoztam, s egyiküket meg is kérdeztem: – 
Warum? [Miért?] – Willst di arbeiten?  –, akarok-e dolgozni, kérdezte erre ô, árkos-voná-
sos szemének valahogy üres tekintetét egészen az enyémbe vájva. Mondtam neki: – Natürlich 
– természetesen, hisz utóvégre is ezért jöttem, ha meggondoltam. Amire ô nem csupán 
megragadta sárga, csontos, kemény kezével, de még alaposan meg is rázta a karomat, úgy 
mondta: akkor hát zescájn… verstajszt di?...  zescájn! [Tizenhat. Érted? Tizenhat.] Láttam, 
haragszik, s amellett igen fontos is néki a dolog, úgy néztem, s miután sebtében még elôbb 
a fiúkkal is megbeszéltük, némi derûvel, de beleegyeztem: legyek hát tizenhat éves. […] 
legkiváltképp azonban: „jeder arbeiten, nist ká mide, nist ká krenk” [Mindenki dolgozik, 
senki sem fáradt, senki sem beteg.] – ennyit tudtam még meg tôlük, éspedig az alatt a két, 
tán nem is egész kerek perc alatt, amíg a tolongásban a helyemrôl a kocsiajtóig értem, s ott 
nagyot ugrottam végre, ki a napfénybe, a szabad levegôre.”

6  A jiddis a kelet-európai zsidók anyanyelve, nagyon hasonlít a némethez. A „fegyencek” jiddisül kérdeznek, az elbeszélô néme-
tül felel.
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Állítások 

A regényrészletet az elôzô feladat képei közül az -es számúval (1.) lehet párosítani. 
Az elbeszélô arra számít, hogy a táborban (2.) fog. A „fegyenceket” kicsit 
(3.) találja. A „fegyencek” ruháján látható sárga háromszög azt jelenti, hogy ôk 
(4.). Azért nagyon fontos, hogy tizenhat évesnek hazudják magukat, mert különben 

(5.) ôket. A vagonban hagyott (6.) természetesen sosem kapták vissza. Az 
állítólagos fürdô helyett sokukat a (7.) terelték.

C   A Világ Igaza

1.   Egy iskola titkai

A budapesti Radnóti Miklós Gyakorlóiskola épületét eredetileg zsidó 
gimnáziumnak építették. Ennek nyomát számos helyen megtalálhat-
juk mind a mai napig. Mint az alábbi képek mutatják, az iskola falain 
a zsidó múlt néhány jele látható. Párosítsátok a képeket a leírásokkal!

Leírások

Dávid-csillag: Két egymásra fektetett háromszögbôl alkotott hatágú csillag. Tizenkét ol-
dala a tizenkét zsidó törzset, hét mezôje a teremtés hét napját jelképezi.

Júda oroszlánja: Júdától, Jákob fiától származik a Biblia szerint a tizenkét zsidó törzs 
legnagyobbika. A zsidó királyok is ebbe a törzsbe tartoztak. A törzs jelképe az oroszlán.

menóra (hétágú gyertyatartó): A zsidó vallásban az isteni világosságot, a Teremtés hét 
napját, illetve a Mózes által látott égô csipkebokrot jelképezi. 

mezuza: A „Halljad, Izráel” kezdetû imát tartalmazó pergamentekercs, amit a vallási elô-
írá sok szerint minden zsidó épület bejáratára fel kell szögezni ferdén, egy kis tartóban.

1 2 4

3
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2.   A Világ Igaza

a) Olvasd el az alábbi szöveget!

A két világháború között Európában sok helyütt, így Magyar-
országon is felerôsödött az antiszemitizmus, a zsidóellenesség. 
Ennek eredményeként a magyar or szág gyûlés több, úgynevezett 
zsidó törvényt elfogadott, amelyek korlátozták a zsidók továbbta-
nulását, munkavállalását, sôt magánéletét is. A második világhá-
ború kitörésekor a zsidókat, akiket a hatalom megbízhatatlannak 
ítélt, nem hívták be fegyveres katonai szolgálatra, hanem munka-
szolgálatra rendelték. Katonai ôrizet mellett és embertelen körül-
mények között nehéz fizikai munkát végeztek, s közülük sokan 
megbetegedtek, sôt meghaltak. 1944. március 19-én a német csa-
patok megszállták Magyarországot, és megkezdôdött a zsidók 

szervezett, tömeges méretû meggyilkolása, a holokauszt. A zsidónak nyilvánított állam-
polgároknak elôször sárga csillagot kellett viselniük, majd gettókba telepítették ôket. Vé-
gül vagonokba zsúfolták és a mai Lengyelország területén fekvô Auschwitzba hurcolták 
ôket. Itt egy részükre rabszolgamunka várt, a többieket pedig a megérkezésük után szin-
te azonnal meggyilkolták a gázkamrákban. A magyar hatóságok együttmûködtek a né-
metekkel a holokauszt lebonyolításában. Néhány bátor ember azonban zsidó honfitársai 
segítségére sietett. Egyikük Ocskay László százados volt.

Ocskay László az elsô világháborúban tüzértisztként szolgált, megsebesült és rokkant-
sága miatt leszerelték. A két világháború között a Vacuum Oil amerikai olajfinomító cég 
magyar leányvállalatánál dolgozott. Jó barátságban volt a cég zsidó munkatársaival is. 
Segíteni akart rajtuk, ezért újra katonai szolgálatra jelentkezett. Rokkantságára hivatkoz-
va egy munkaszolgálatos század vezetését vállalta el. Ez volt a 101/359. számú ruhagyûjtô 
század. Ocskay azt hazudta feletteseinek, hogy százada ruhákat gyûjt és javít a többi 
munkaszolgálatosnak és a harcoló katonáknak. Így Budapesten maradhattak, nem küld-
ték ki ôket az orosz frontra. Ocskay elôször a gettó területén, a Síp utcában helyezte el a 
századot, majd megszerezte a megszüntetett Zsidó Gimnázium, a mai Radnóti Miklós 
Gyakorlóiskola épületét az Abonyi és a Cházár András utca sarkán. 

A gimnázium tornatermében laktak a munkaszolgálatosok. Ocskay azonban meg-
szervezte, hogy a családtagjaik is beköltözhessenek az épületbe: ôk az emeleti tantermek-
ben kaptak szállást. Így aztán az eredeti 3-400 helyett 1500-2000 ember zsúfolódott ösz-
sze az épületben. Kialakítottak egy orvosi és egy fogorvosi rendelôt, a gyerekeknek pedig 
napközit szerveztek. A munkaszolgálatosok kaptak ugyan némi ellátást a hadseregtôl, de 
az semmire sem volt elég. Ocskay a kollégáitól kért segítséget, és a Vacuum Oil vámo s-
pusztai birtokáról szállítottak éjjelente, titokban élelmet a zsidó családoknak.

Az Abonyi utcában, az iskolával szemközt nyilas pártház állt. Amikor Ocskay skarlátban 
megbetegedett, a nyilasok betörtek az iskolaépületbe, és el akarták hurcolni az ott élôket. 
Két embernek sikerült megszökni, ôk értesítették Ocskayt. Máig sem tudni, hogyan történt, 
de hamarosan német katonák jelentek meg, elkergették a nyilasokat és Budapest felszaba-

Ocskay László százados
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dulásáig ôrizték az iskolát. Csak találgatha-
tunk, hogy Ocskay vajon becsapta ôket is, 
azt állítva, hogy a ruhagyûjtés nagyon fontos 
a hadsereg számára, vagy a németek érezték, 
hogy elveszítik a háborút, és embersége-
sebbnek igyekeztek mutatkozni. Minden-
esetre a ruhagyûjtô század tagjai családjuk-
kal együtt túlélték a holokauszt idôszakát. 
Volt köztük híres színész, író, humorista, 
zongoramûvész, olimpiai bajnok vívó. 

Ocskayt a háború után nem tüntették 
ki. Ellenkezôleg: a kiépülô kommunista 
diktatúra a kémkedés hamis vádjával pert 

indított az amerikai olajvállalatok munkatársai ellen. Ocskay, a volt katonatiszt lett vol-
na az egyik vádlott. Ô azonban még idôben külföldre szökött. Az Egyesült Államokban 
élt, csak éjjeliôrként talált munkát magá-
nak, és szegénységben, elfeledve halt meg 
1966-ban. A hôstettnek nem maradt írásos 
nyoma, de néhányan, akik neki köszönhet-
ték az életüket, kiharcolták az elis me rést. 
Csak az ô visszaemlékezésüknek kö szön -
hetô, hogy évtizedekkel késôbb Ocskay 
Lászlót az amerikai, a magyar és az izraeli 
állam is kitüntette, megkapta a zsidó men-
tôknek járó a Világ Igaza címet. Emlék-
táblája a Radnóti épületén látható. (Fonyó 
Gergely és Szita Szabolcs nyomán)

b) Szerepjáték következik. Alkossatok hat csoportot. Minden csoport 
kap egy kitalált személyt, akirôl rövid szöveget olvashat a könyvben. 
A személyekben közös, hogy nagy kockázatot vállalva próbálják 
menteni zsidó embertársaikat. Beszéljétek meg a csoporton belül, hogy 
szereplôtök milyen módon segíthet, és milyen kockázatot vállal ezzel! 
Számoljatok be az eredményrôl az osztály elôtt, miután mindenki 
elolvasta a többi szöveget is!

João Rodrigues de Vasconcelos konzul: Portugália magyarországi nagykövetségén dol-
gozik, a családja odahaza várja. Portugália semleges ország, de baráti kapcsolatokat ápol 
Németországgal és Magyarországgal is, így diplomatái szabadon mozoghatnak. A kon-
zul feladata a Portugáliába érvényes vízumok (beutazási engedélyek) kiadása, elveszett 
iratok esetén a portugál állampolgárság igazolása. Rodrigues fônöke, a nagykövet aggód-
va figyeli a háború és a holokauszt eseményeit, el akar kerülni minden botrányt, ami 
árthat Portugália nemzetközi kapcsolatainak, ezért elvárja, hogy a munkatársai ne avat-
kozzanak a magyar ügyekbe.

A budapesti Radnóti Miklós Gimnázium torna-
terme régen 

Ocskay László emléktáblája a Radnóti Miklós 
Gimnázium falán

17845_1-fejezet_001-056.indd   19 6/22/16   1:28 PM




