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„Végső soron a történelem, 

amely messziről indult és a 
maga enyhe cikkcakkjaival 
mélyen belenyúlik a 
jövőbe, egyszerre veti fel 
az összes régi problémát” 
 
               Fernand Braudel 





Az Osztrák–Magyar Monarchia utódállamainak 
részesedése a történelmi Magyarország területéből és 

népességéből* 

Ország 
Terület km2-

ben 
Népesség (fő) 

Ebből magyar 
(%)** 

Csehszlovákia 61 633 3 517 568 30,3 

Románia 103 093 5 257 467 31,6 

SHS Királyság 20 551 1 509 295 30,3 

Ausztria 4 020 291 618 8,9 

Olaszország 21 49 806 13,0 

Lengyelország 589 23 662 1,0 

Összes veszteség 189 907 10 649 416 30,2 

Trianoni 
Magyarország 

92 963 7 615 117 88,3 

Történeti 
Magyarország 

282 870 18 264 533 54,4 

Forrás: Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1940. Bp., 1940. Magyar Királyi 
Statisztikai Hivatal. 22. 
* Horvát-Szlavónország nélküli adatok 
** Az 1910-es népszámlálás anyanyelvi adatai alapján. 



Délvidék = a Jugoszláviához 
csatolt területek, Horvátország 
nélkül. (Murántúl, baranyai 
háromszög, Bácska, Bánát 
jugoszláv része) 

Vajdaság = Szerb Vajdaság 
1849-1860. Bácska, Bánát, 
baranyai háromszög és a 
Szerémség (1945 után) 



Az 1941-ben visszakerült délvidéki területek és a  
népességi adatok 

 
 

• 11 601 km² --55% --1 millió 145 ezer fő 

 

• 26,3% magyar 

• 21,2 % szerb  

• 19,2% horvát  

• 17,2% német 

• 7% szlovén 

• 3,5% szlovák 

• 1,3% ruszin 

• 1,3% zsidó 

 

 



1941. április  

 A magyar honvédség bevonulás Zentára 



Magyar csapatok bevonulása a 

Délvidékre, 1941 áprilisa. 



1941. április 

   Csetniknek minősített civilek kivégzése 
Zomborban 



1941. július 27. 

Horthy Szabadkán 



1942. január 
Újvidéki utca a razzia után 



(Screcker Károly magyar megbízott memoranduma az ankarai 
brit nagykövethez, 1943. április ) 

 

 
 
 

• „Újvidéken a szerb partizánok, a ‘csetnikek’ forradalmi 
fellépésének ürügyén ( a felkelés valóban kitört és le kellett verni) 
a helyi parancsnokló tisztek parancsot adtak a szerbek és  a 
zsidók tömeges lemészárlására és szabad rablást engedélyeztek. 
Szándékosan elvágták a Budapestre vezető távbeszélőkábeleket, 
nehogy ellenparancsok érkezhessenek; 48 óra telt el, amíg 
Budapesten tudomást szereztek a tényekről. Ekkor repülőgépek 
vitték a parancsot a kegyetlenkedések azonnali beszüntetésére, 
de mire azok odaértek, áldozatok százai pusztultak el – 
egyedülálló esemény a magyar történelemben. Az eset szörnyű 
hatást váltott ki Budapesten, de a kormány gyengeséget 
tanúsított a tettesek megbüntetésében, mert a német követség és 
a tábornokok szolidaritásukat nyilvánították a bűnösökkel „  
 

     



• A magyar kormány kéri a partizánok 
magyar területek elleni támadásainak 
megszüntetését 

• A SOE (Különleges Hadműveleti Egység) 
válaszjavaslata: 

  „A partizánok szövetségeseink, a 
magyarok viszont ellenségeink. Amíg 
Magyarország a németek oldalán áll, 
véleményünk szerint a partizánoknak 
jogukban áll annyi magyart megölni, 
amennyit csak tudnak”  



Következtetések 
• A magyar kormány  részéről, a nemzetközi események és a  belső 

tiltakozások hatásra megtörtént a razziával való szembenézés. 
• Ennek a magyar külpolitikára gyakorolt távlati pozitív hatását a 

háború utolsó éveinek eseményei semlegesítették, illetve teljesen 
lenullázták. 

• A „bűntudat és győztes fölény” dichotómiája beépült az 1945 
utáni  magyar  jugoszláv kapcsolatokba. 

• A razzia áldozatainak szakralizálása és  a résztvevők démonizálása 
a  hivatalos jugoszláv történeti kánonban.   

• Az ún. nagy háborús bűnös  perekbe Jugoszláviában  ( Deák Leó 
és társai, Szombathelyi Ferenc és társai) razzia miatt (is) 16 főt 
ítéltek halálra és végeztek ki. Békés Márton adatai szerint  1945-
1948 között a razziában való részvételért  a magyar népbíróságok  
2 csendőrt ítéltek halálra. 1948-1956 között legalább 120 pert 
indítottak a razzia miatt a csendőrök ellen, 1956 és 1961 között 
újabb 140 per indult csendőrök ellen, ahol gyakran szerepelt 
vádként a razzia. Az adatok nem véglegesek.     

• Jugoszláviában és Szerbiában a magyarok elleni megtorlásokban 
való részvételért még senkit nem ítéltek el.   



Josip Broz Tito (1892-1980) 





Slobodna Vojvodina, 1944. okt. 28.  

 
• „A német és magyar hódító hordákat ugyan 

szétvertük, illetve nyugat felé vetettük, de az 
általuk széthintett mérges gyomot még nem 
irtottuk ki gyökeresen. […] az idegen elemek tíz-
és százezrei-akiket azokra a területekre 
telepítettek, ahol elődeink irtották ki az erdőket, 
csapolták le a mocsarakat, megteremetve a 
civilizált élethez szükséges feltételeket – még 
mindig lövöldöznek a sötétből harcosainkat, s az 
orosz katonákra, és mindent megtesznek, hogy 
megakadályozzák a helyzet normalizálását, arra 
készülve, hogy ebben a számunkra nehéz 
helyzetben a kellő pillanatban ismét a hátunkba 
döfjék a kést”  



A háborús bűnös fogalmának korlátlan kiterjesztése  

 
• Cél: az új rezsim potenciális ellenfeleinek ( személyek, társadalmi, 

nemzetiségi  és  politikai csoportok) megsemmisítése. 

• 938 828 háborús bűnös feljelenés a Háborús Bűnöket Kivizsgáló 
Állami Bizottsághoz.  

• Ebből 66 420 főt nyilvánítottak háborús bűnösnek, köztük 899 
magyart, akit ki akartak kérni.  

• Ma sem tudjuk pontosan, hány főt végeztek ki, pontosan milyen 
ítéletek születtek,  illetve hány esetben nem született ítélet.  

 

 

 

 

 

 

 



Lajkó Rózsi levele öccséhez, 1944. július 23. 

• „ […] és dalolni kellett nekik és ütötték, 
szurkálták, fejbe lövöldözték őket és a bozótban 
összekötve hagyták, még pedig éltek, akkor meg 
úgy fulladtak meg [...], több halott nem volt, 
csak ezek az öregebb emberek, de nem tudjuk 
miért kellett így csinálni. Kedves öcsém, mi árvák 
vagyunk, nekünk jó apánk nincs, a gyász a 
szívünkön.”  
 

• MOL K-28.ME Kisebbségi o. 1944-R-25 965. 



 

 A zentai Szabó István visszaemlékezése  
 • „ Apám ‘bűne’ valószínűleg az volt, hogy a kitelepített 

dobrovoljácok mint első világháborús vitéz, két holdat kapott. 
Később, amikor rendeződött a helyzet, az illető dobrovoljác 
megkereste apámat, s azt mondta neki: ‘ most pedig visszaadsz 
mindent az utolsó szem gabonáig, vagy megmutatom, hogy hol a 
Tisza feneke!’ Amikor az oroszok elmentek […], hordták le az 
áldozatokat a Tiszára. A Tisza szélén a magyar honvédség által 
kiásott lövészárokba temették őket, de néhány dróttal 
összekötözött hullát a Tisza is feldobott, ezek beleakadtak a 
középső hídlábba, úgy kellett az úszó jég közt beevezni, és 
elvagdosni a drótot, hogy a holttestek leúszhassanak. ‘ Nem 
engedjük meg, hogy a magyarok tovább itt rontsák a levegőt’ – 
ez volt a jelszó.”   
 

• In: Szloboda János: Zentán történt ‘44-ben. Pomáz, 2005. 273.  



A magyar áldozatok száma 

• A partizánok által meggyilkolt magyar   áldozatok 
létszámáról  három típusú számmal találkozhatunk: 

•  A név szerint azonosítottak: kb.5- 6 ezer fő. 

• A korabeli és mai becslések: 15-40 ezer  

• Ma már ismertek korabeli listák is – ezeken kb. 6 ezer fő 
szerepel.  

   



Deák Leó főispán (1888-1945) 



Reök Andor főispán ( 1899-1944) 



Köszönöm a figyelmet ! 


