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"Harmadszor azt kérdeztem tőle, hogy mi van a kocsiban, azt felelte, hogy 

a stari papa spaty"1 

Halálos kimenetelű szovjet katonai atrocitások a vasúton 1946-ban 
 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Magyarország története című munka 

tömören összefoglalja az átvonuló Vörös Hadsereg által elkövetett atrocitásokat: 

tömeges nemi erőszakot, fosztogatást és 170-180 ezer fő kényszermunkára szállítását 

írja a szerző a szovjet katonák számlájára.2 A világháborút követő hónapokban sem állt 

helyre a személy- és vagyonbiztonság, sőt, amint erről vasúti források tanúskodnak, az 

árudézsmálások terén még romlott is a helyzet. 

A MÁV Igazgatóság még 1944 nyarán szervezett őralakulatokat a vasúti ingatlanok és 

szállítmányok védelmére. Felállításukat a belügyminiszter rendelte el, tagjai a rendőrség 

kötelékébe tartoztak. Egyenruhájuk nem volt, pisztolyukról és „Rendőri karhatalom 

vasúti őrsége” feliratú karszalagjukról ismerték fel őket.3 1945-1946-ban a civil és 

vasutas fosztogatók megfékezése mellett gyakran kerültek összetűzésbe szovjet 

katonákkal is.  

A MÁV belső használatú kimutatásai szerint a mindennapos fosztogatások és 

eltulajdonítások 70-80 %-át „idegen katonai ruhába öltözött” személyek követték el, 

többségük a Vörös hadsereg kötelékeiben szolgált. Elsősorban az átvonulók részéről 

voltak gyakoriak a támadások, amelyek során halálesetek is előfordultak.4 Ez történt 

1946. február 27-én a 913. sz. gyorsvonaton. A vasútbiztosító őrség többször is 

megakadályozta az utasok kifosztását, ezért a feldühödött katonák Soroksár 

vasútállomáson az egyik szakaszvezetőt vasdoronggal többször megütötték, majd 

lelőtték. 5  

Két héttel később, 1946. március 13-ról 14-re virradó éjszaka Komárom rendező 

pályaudvaron is tragikus esemény történt: B. Nagy Lajos vasúti segédtisztet egy orosz 

szállítmány fegyveres katonái megtámadták és egy vasrúddal halálosan megsebesítették. 

Az áldozat szolgálati táblázatából tudjuk, hogy 1906-ban született Kötegyánon, 

reformátusként. Négy polgárit végzett, 1933-ban házasodott, 1939-ben és 1944-ben egy 

fia és egy leánya született. 1923-1927-ig asztalosmestereknél állt alkalmazásban, ezután 

lépett be a MÁV-hoz. Pályamunkásként kezdte a Békéscsabai Osztálymérnökségnél, 

később állomási létszámba került át, mint vonatfékező, majd 1931-től kalauzként 

dolgozott. 1941-től állomásfelvigyázóként Csillagtanyán és Kecskeméten teljesített 

szolgálatot. 1942-ben Kisnyírre (Hetényegyháza), innen 1945-ben Pirtóra kérte át 
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magát,6 a háborús események miatt azonban 1945 márciusában Németországba 

menekült. Visszatérve Kisnyír állomáson jelentkezett szolgálatra, ahonnan újra 

áthelyezték Pirtóra. A végzetes támadás idején Mosonszolnokon kocsiba rakott 

ingóságait kísérte új állomáshelyére.7   
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A tanúvallomások részletesen és érzékletesen írják le a merényletet és a nyomozást is. A 

kialakult helyzet feszültégét és általában a hasonló inzultusokban rejlő veszélyeket 

jellemzi, hogy lövöldözés miatt a vasutasok, majd az eset kivizsgálására érkezett szovjet 

főhadnagy és kétfős kísérete sem merte éjszaka megközelíteni az átvonuló ukrán 

katonai szerelvényt. A másnapi nyomozást 25-30 orosz géppisztolyos biztosította. Az 

eszméletlen B. Nagy Lajos koponyalapi töréssel került a szőnyi kórházba, ahol március 

15-én elhunyt. A fosztogatással és emberöléssel vádolt katonákat a komáromi szovjet 

katonai parancsnokság Tatára szállította hadbírósági eljárásra. A szőnyi magyar 

rendőrök szintén Tatára vitték az áldozat hulláját, majd boncolás után átadták 

özvegyének.  

 

         Matus László 


