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maradtak, és azok, akik a német koncentrációs táborokból tértek vissza, 
akcióba kezdtek, hogy a volt munkaszolgálatosokat minél előbb hazase-
gítsék a szovjet hadifogolytáborokból. Erre a célra alakult az Országos 
MUSZ Szervezet, mely azt is feladatának tekintette, hogy a nácizmus és 
a fasizmus áldozatainak segítsen ismét talpra állni. További szervezetek 
is létrejöttek. így a Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta köve tsé -
ge, az Országos Zsidó Segítő Bizottság és a Deportáltakat Gondozó Or-
szágos Bizottság, a DEGOB. Az előbbi kettő a volt munkaszolgálatosok 
érdekeinek védelmére és ügyeik képviseletére alakult, a DEGOB pedig 
azért, hogy Összegyűjtse a volt deportáltak, munkaszolgálatosok és élet-
ben maradottak vallomásait, visszaemlékezéseit és általában az üldözte-
tések korának dokumentumait.2 2 2 

Ezeknek az egyleteknek, szövetségeknek a vezetői tömeggyűléseken 
ismertették és népszerűsítették célkitűzéseiket, felhívásokkal és beadvá-
nyokkal bombázták fáradhatatlanul a magyar és szovjet hatóságokat, sür-
gették a munkaszolgálatosok késedelem nélküli hazahozatalát. Az egyik 
ilyen népes összejövetelt 1946. április 14-én a Royal kávéházban rendez-
ték meg.2 2 3 A szovjet hatóságokhoz Szekfű Gyula útján fordultak, aki ak-
kor Magyarország moszkvai nagykövete volt.224 Mindezek az erőfeszíté-
sek nem hoztak eredményt mindaddig, amíg 1947. február 10-én sor 
nem került a békeszerződés aláírására.225 Néhány személynek már ko-
rábban is sikerült valamiképpen hazatérnie,226/de a volt munkaszolgála-
tosok zöme akkor tért haza, amikor a magyarok és románok is visszatele-
pülhettek a Szovjetunióból. A hazaérkező munkaszolgálatosok első név-
sorát 1947. június 19-én tették közzé,227 s ettől kezdve a volt 
munkaszolgálatosok egyre nagyobb számban érkeztek haza.228 
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