
Hol tartunk, merre tovább 25 év után? 
Tanácskozás az 1944-1945-ös magyarellenes atrocitásokról 

 

A temerini Impressum Polgárok Egyesülete 

2015. május 23-án délelőtt 10 órai kezdettel  
a temerini Első Helyi Közösség nagytermében  

(Újvidéki utca/Ulica Novosadska 403) 

 

történészek, társadalomtudósok, közéleti személyiségek  

és a téma kutatói részvételével tanácskozást tart. 

 

Ágoston András a VMDK nevében negyedszázaddal ezelőtt fogalmazta meg a Szerb és a 

Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémiák felé irányuló, ma már történelminek nevezhető 

kezdeményezést, amely „a nemzetközileg érvényes mércék alapján genocídiumnak tekinthető” 

esetek tudományos feltárására és a történelmi igazságtételre vonatkozott. A követelés szerb 

tudományos körökben süket fülekre talált, de hosszú ideig nem tudott mit kezdeni az évtizedekig 

tabunak számító témával a magyarországi történésztársadalom sem. Két évtizeden át szinte csak 

lelkes helyi kutatók, publicisták foglalkoztak az események leírásával és értékelésével, elsősorban 

az oral history módszereire támaszkodva. Időközben Magyarország és Szerbia az államközi 

tudományos együttműködés szintjére emelte a kérdéses korszak kutatását, fontos lépések történtek 

mind a történelmi megbékélés, mind az ártatlanul megölt és meghurcolt magyarok rehabilitációja 

és kártalanítása terén, ennek ellenére sok még a fehér folt, az ismeretlen vagy elhallgatott tény, a 

kézzelfogható igazságtétel pedig továbbra is várat magára... 

 

Tervezett program: 

 

10:00 – Guszton András bevezetője 

10:15 – Dr. Bank Barbara helyettes államtitkár, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja megnyitja a 

Délvidéki Magyar Golgota vándorkiállítást  
10:30 – Dr. Bozóki Antal: Rehabilitálás és restitúció – négy évvel később (Jogi szempontok) 

11:00 – Dr. Botlik József: A magyarsággal szemben elkövetett kegyetlenségek a Kárpát-medencében  

11:30 – Dr. Horváth László: A horvátországi magyarság áldozatai a II. világháború végén és utána 

12:00 – Csorba Béla: Koldusok a temetőkapuban (Tito táborlakói az ötvenes évek vajdasági sajtójában) 

 

12:30 – Kávészünet 

 

13:15 – Koszorúzás a temerini tömegsír emléktábláinál a Nyugati temetőben 

 

14:00 – Ebédszünet 

 

15:00 – Dr. Szakály Sándor: Felelősök vagy bűnösök?   (A délvidéki razzia – 1942) 

15:30 – Matuska Márton: Az elhallgatott razzia (1944-1945) jellegzetességei 

16:00 – Pintér József: A péterrévei kutatások állásáról 

16:30 – Kiss Igor: Óbecse – a „fehér folt”  

17:00 – Ternovácz István: A megbékélés sajtója és olvasatai 

17:30 – Hozzászólások, vita 

18:00 – Zárszó 

 

 

Fővédnök: Potápi Árpád János államtitkár 

A rendezvény támogatója a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

 


