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Domonkos László  



Josip Broz Tito   (1892-1980) 



Legendás szabadságharcos, 
zseniális machiavellista, 

kommunista 



„Nem úgy van az, hogy a partizánok vagy 
az NKVD-sek maguktól elkezdenek 
vérengzeni, gyilkolni.  
Nem bizony!  
Minden népirtást, tömeggyilkosságot, 
genocídiumot megterveznek, mind 
politikailag, mind katonailag és mind 
mögött ott áll az ideológia és az azt 
megtestesítő személy vagy csoport.” 
 

Juhász György 



„Ezért, hogy a jövőben a Bácska és a Bánát e 
védtelen és érzékeny határ menti területei 
ne maradhassanak nem-nemzetiek, illetve 
hogy a nacionalizálás ne vegyen téves irányt 
s ne történjék egyoldalúan, azokon a 
területeken, ahol ez  pillanatnyilag kevésbé 
szükséges, azonnal összességében el kell 
fogadtatni  



e vidékek közigazgatási egységeiben az 
ubiquitáris nacionalizálás elvét, mert 
kizárólag a népesség többi részének ilyen 
úton véghezvitt általános helyi 
majorizálásával lehet elérni Bácska és 
Bánát egész területének teljes és integrális 
eldélszlávosítását. „                                             

 
  Vladan Jojkić 



Hivatalosan:  
„csak” etnográfiai-demográfiai „érvek”    

 
Valójában:  

szélsőségesen soviniszta indokok a 
népirtásra 



V. Csubrilovics 
(1897-1990) 



 
Az 1941-ben volt mintegy  

félmilliónyi magyarból majdnem  
300.000 él a Bácskában.  

A többi 200.000 Bánátban,  
Szerémségben, Horvátországban és 

Szlavóniában él szétszórtan, jelentéktelen 
kisebbségként. Ha a Bácskából 200.000 
magyart eltávolítanánk, megoldanánk a 

magyar kisebbségi kérdést.” 
 

Vasa Čubrilović 



Steva Krejčević, Ivo Lola Ribar, Kosta Nadj, Ivan Ribar, Tito, Ivan Rukavina. Jajce, 1942 





1944 elején Tito 2  millió dollár hitelt kap  
Sztálintól  nyugati KÉPVISELETEKRE 



„A Szovjetunión kívül stratégiai 
jelentőséggel bírt a jugoszláv Tito 

marsall, hiszen Angliából és az Egyesült 
Államokból állandó anyagi támogatást 
kapott, ezáltal a háború végéig nyíltan 
működő partizánháborút folytatott a 
német és a magyar hadsereg, illetve 

lakosság ellen.”  
Bank Barbara 









Mi történt 1944-45-ben  
a Délvidéken? 



J. B. Tito 1944. X. 17-én  
Versecen elrendeli  

a katonai igazgatás bevezetését  
Bácska, Bánát Dél-Baranya felett 

 



Minden hatalom:  
Ivan Rukovina vezérőrnagy kezébe  

Csak Titonak felel 



IVAN RUKAVINA TÁBORNOK                                       J.B.  TITO 



Partizán díszszemle Zomborban 1944. október 21. 



Újvidék felé tart a 7. vajdasági brigád 



Temerini partizánok  



Hivatalos álláspont:  
Háborús bűnösöket, a népellenségeket (új szó) büntették 

 
Valójában:  

Ivan Rukavina:  
A vidék délszláv jellegének szavatolása 



Mi történt valójában? 



A magyar és német lakosság megritkítása  
 

- Bácska, 
- Bánság, (Bánát)  
- Szerémség,  
- Dél-Baranya 

(Drávaszög)  



 

Horvát, szlovén,  szerb áldozatok 
 
 
 
 

-  horvát áldozatok száma: 100-200 e között 
ebből  

- Bleiburg, a horvát Katyn,  60-80 ezer halott 
- +Prevalje közelében nemrég újabb tömegsírok  
- Szlovéniában kb. 100 ezer áldozat  
- Egymást is irtva (csetnikek, ám jelentős 

számban a partizánok között is – nyilas-ÁVH 
párhuzam, „átöltözés”) szerb polgári áldozatok 



Likvidáltak több tízezer  ártatlan  
magyart  



Lelki vezetőket 
Nevesített egyházi áldozat: 30 fő 







Politikusokat, írókat, újságírókat 



Ártatlan civileket 



Megöltek több ~ezer gyermeket 



 
Akiknek sem bölcső, sem koporsó nem 

jutott... 
 

 A járeki táborban született és meghalt 
csecsemőáldozatok  

(1945) 
 



Novák József   Élt 4 hónapot 

Rauschenberger Annamaria Élt 7 napot 

Werner Wielhelm Élt 4 napot. 

Becker Fridrich Élt 4 napot. 

Mandity Magdolna Élt 2 hónapot. 

Kőrösi Katalin Élt 4 napot. 

Makra Juliska Élt 2 hónapot. 

Buru Erzsébet Élt  1 hónapot. 

Gallusz Rozika Élt 3 hónapot. 

Csikós Rozália Élt 22 napot. 

Morizak Rozina Élt 2 hónapot 

Szabolski Irén Élt 33 napot. 

 

 



Balog Ágnes Élt 23 napot. 
Bajai Péter Élt 2 hónapot. 

Kis János Élt 3 napot. 
Hajcman Anna Élt 4 hónapot. 
Kinkel Fridrich Élt 1 hónapot. 

Masing Antun Élt 9 napot. 
Filipović Josip Élt 1 hónapot. 

Rizer Adam Élt 2 hónapot. 
Imstat Ingelborg Élt 2 hónapot. 

Scheffer Ferdinand Élt 4 hónapot. 
Ćirković Pavle Élt 17 napot. 

Aschberger Terezia Élt  2 hónapot. 
Gros Stefan Élt 4 hónapot. 

Weber Helga Élt 11 hónapot. 
 
 
 



 
Sohar Antun Élt 1 évet 

Majer Slobodan Élt 1 évet. 
Jedeli János Élt 2 hónapot. 

Szabó József Élt 7 hetet. 
Harfiljan (?) Gerhold Élt 6 hónapot. 

Rajković Anna Élt 17 napot. 
Nyári József Élt 5 hónapot. 

Schweiss Martin Élt 5 hónapot. 
Ter Eliza Élt  10 napot. 

 

Csorba Béla 





Elüldöztek  ~84000 magyart 



Haláltáborba, kényszermunkára 
hurcoltak  százezreket 







Csurog, Zsablya, Mozsor  
lakosságát kollektív bűnössé 

nyilvánították 



A likvidáltak és elüldözöttek vagyonát 
elkobozták 



„A partizánok válogatás nélkül hurcoltak 
el ártatlan nőket, gyermekeket, öregeket 
és hosszú napok, hetek válogatott, 
vadállati kegyetlenségű kínzásait 
követően gyilkolták meg áldozataikat, 
majd a megszentségtelenített, 
megcsonkított holttesteket folyóparton, 
kukoricásban, szemét-és sintértelepeken 
földelték el.”  













„1944 augusztus-szeptemberben – a 
megélénkülő partizántevékenység miatt 
is – benne volt a levegőben, hogy 
hamarosan ismét menekülni kell. Erről 
nyíltan beszélni nem volt tanácsos, 
ugyanis az rémhírterjesztésnek 
számított, sokan ezért titokban kezdtek 
készülődni.” 

Vincze Gábor 





„Minél tovább halogatjuk a tisztázást, annál 
nehezebb feladattal találjuk szembe 
magunkat, s annál inkább kezére játszunk 
mindazoknak, akiknek a halogatás a 
közvetett céljuk, az igazi pedig a vérengzés 
elbagatellizálása.  



Lassan cinkosaikká válunk az ilyen 
szándékúaknak.  
Ma már nem a feltárással kellene 
foglalkoznunk, hanem az ártatlanok 
rehabilitálásával, az elkobzott magyar 
vagyon visszaszerzésével, a tömegsírok 
feltárás utáni méltó megjelölésével.” 
 

Matuska Márton 



„…a kölcsönösség, a szomszédsági viszony 
javítása, a megbékélés érdekében a 21.  
század elején joggal elvárható, hogy a 
szerb és román történetírás képviselői 
végre szembenézzenek nemzetük valódi 
múltjával. A saját szemszögükből 
tárgyilagosan tárják fel a több évszázados 
rác-, illetve oláhjárások magyarirtásának 
okait, körülményeit és máig tartó 
következményeit.” 

Botlik József 











„A Hideg napok 
Kovács András 
által rendezett 
filmváltozatát a 
hatvanas években 
alighanem minden 
középiskolással 
legalább kétszer, 
kötelezően 
végignézették.  



A hatalmas publicitásról, a 
kommentárokról ne is 

beszéljünk: 
valakik, valahol imponáló 

kitartással és 
leleményességgel mindent 

megtettek, hogy a művet - a 
benne rejlő tartalommal - 

minél több emberbe 
belesulykolják. „  

 
Domonkos László 

 



„Mindenképpen 
negatívumként kell 

megemlíteni, hogy számos 
meghatározó, Magyarország 

20. századi történetét  
feldolgozó tudományos 

munka még mindig 
félmondatokban, vagy akár 

egyáltalán nem említi meg a 
háborút követő vajdasági 

eseményeket.”  
Dobrowiecki Péter  

 



„Ha néhány szóban párhuzamot kéne vonni 
Čubrilović és Jojkić között, akkor a 

legegyszerűbben úgy lehetne jellemezni 
őket, hogy amíg az egykori terrorista a 

drasztikus megoldások híve volt, addig a 
tudós demográfus azon eljárás 

módszertanát dolgozta ki, hogy miként kell 
álomba ringatni és embertelen eszközök 
igénybevétele nélkül lassan megfojtani a 

kisebbségi közösségeket. „ 
Csorba Béla 



„A délszláv társadalmat nem 
szembesítették a II világháborúban 
elkövetett bűneivel. A hivatalos titói 
propaganda egyenesen hősiesnek mutatta 
be a délszlávok világháborús 
szerepvállalását. Talán nem véletlen 
egybeesés, hogy a Jugoszlávia 
felbomlásához vezető polgárháborúkban 
kísértetiesen hasonló események 
köszöntek vissza, mint a ’44-es vajdasági 
népirtások során.” 

Németh Endre 



„Asszonyainkat, lányainkat meggyalázták – 
még most, a harmadik generációs gyerekek 
között is fölsejlenek a durva, faragatlan 
oroszos vonások – , halottainkkal előbb 
kiásatták a gödröket, amelyekbe aztán 
belelőtték őket, s a következő, kivégzésre 
ítélt csoport tagjai hantoltak el a 
tetemeket. Dögtemetők, szeméttelepek 
teltek meg az összedrótozott kezű, 
megcsonkított testű hullákkal.” 

Bata János 





„Kik a vérbosszú délvidéki hősei?  
Mit gondolhatnak a zászlóról ott, ahol 
csak azért haltak meg magyarok, mert 
nem akarták leköpni piros-fehér-zöld 

zászlójukat?  
Miért dicsőülhetnek meg a hóhérok? 

Válhatnak néphőssé?  
Kik az elnémítottság, a megtévesztettség 

hősei?  
A verbális delictum, a szavakkal 

elkövethető bűncselekmények hősei?” 
Tari István  









„Közben a hatóságok még most is eltiltják az 
árvákat, az özvegyeket a sírok mellől. Tabu 

ez a téma Szerbiában. Senki nem szólt eddig 
róla, ezért adom én tovább, amit Horváth 

Istvántól hallottam azon a szörnyű éjszakán.  





„Én kiáltok helyette, én 
mondom el összeszorult 

torokkal azt, amit ő akart 
elmondani, s én beszélek  

azok helyett is most, akiket 
tömegsírokba löktek, akiket 

árkok partján földeltek el 
jeltelenül. Negyvenezer 
ártatlan magyar ember 

nevében szólok.” 
 

Illés Sándor 



„Törődik-e valaki is azzal, hogy le kelleni 
mosni róluk a rájuk fröcskölt gyalázatot? „ 



Nem „csak” jelző nélküli népirtásról, 
szervezett, megtervezett genocídiumról van 

szó – kommunista népirtás, a legteljesebb 
mértékben, a leglátványosabb módon.  

Tito a maga legkevesebb 1 millió 200 ezer 
legyilkolt áldozatával a huszadik század 

bőséges számban tenyésző nagy 
tömeggyilkosai között a meglehetősen 

előkelő 9. helyen szerepel… 
  

  



 
 
De böjt s jámborság néked mint a pélva, 
mert vétkesek közt cinkos aki néma. 
Atyjafiáért számot ad a testvér: 
nincs mód nem menni ahova te küldtél. 
 

Babits Mihály: Jónás könyve 



 
www.keskenyut.hu  


