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 Baranya nem Vajdaság  

 Bácska a legmagyarabb  

 Bácska és Drávaszög Magyarországé  

 Bánság szerb-német 
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-Hivatalos álláspont:  

Háborús bűnösöket, a 

népellenségeket (új szó) 

büntették 

Valójában:  

Ivan Rukavina:  

A vidék délszláv  

jellegének szavatolása 

Idegen (Székely betelepítések) 

elemek 

(A Kasaš: Mađari uVojvodini, 58. o.) 
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A magyar és német lakosság megritkítása  

 

 Likvidáltak legalább húszezer magyart  

•  lelki vezetőket 

•  politikusokat 

•  írókat és újságírókat 

•  ártatlan civileket  

 Elüldöztek 84 000 magyart 

 Haláltáborba, kényszermunkára hurcoltak  
ezreket 

 Három helység magyarjainak 
kollektívbűntetése(Csurog, Zsablya, Mozsor) 

 A likvidáltak és elüldözöttek vagyonát 
elkobozták 
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Magyar szerveződést nem engedélyeznek 

 1944 karácsonyra magyar napilap (Keck 

Zsigmond - Goli otok) Okt. 16. 

 

Tito parancsa Dapevičevićnek: Erős brigádot:  

„Versecet megtisztítsam a sváb 

lakosoktól.”  
Ritka példája az igaz szándék kimondásának. 
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Kiscsány (Csányoszró) Magyarország 

határmente: partizán katonai igazgatás 

Karintia – 24 órán belül  

Trieszt 1952 – nemzetközi válság  

Albánia – a hadseregen és a Kommunista 

Párton keresztül, Görögország (Markosz 

tábornok) 

Bulgária (Dimitrov,  ő is megúszta a 

csisztkákat, átláttak a szitán.)  

Románia? Éppen csak átállt - Nem volt 

vitája 

Szövetséges Ellenőrző Bizottság: Szovjet 

irányítással 
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Tömeges kitoloncolás 
Jugoszláviából 

Szabad átjárás a déli határon:  

Kiadatások – Szombathelyi  

Elhurcolások Magyarországról 

Deák Leó volt főispán  

Köves István mozsori plébános  

Hegyi József újvidéki csendőr- 
nyomozó 
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Teljesen tehetetlen 

A puhatolózások is ártanak: Draža 

Mihajlović 

Mint Mohács után  

A győztes marad, a Nyugat nem 

pályázik Magyarország feletti 

uralomra.  

Vonatszerelvények keletre, az 

ország vagyonával és 

Sok tízezer lakosával: németek, 

magyarok  
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Még német megszállás; Szálasi  

Magyarország legyőzve 

A Délvidék kiürítve, kiszolgáltatva  

A délszláv dominancia kezdete 

Egy bezdáni kiküldött: Abonyi (Ruff) 
András (Bezdán Története) adatokat 
gyűjt a Délvidéken a Béketárgyalásokra   

Küldi a debreceni kormányhoz  

Grősz érsek is gyűjtet: Eljuttatja 
Mindszentynek 

Illés Gyula napló  

Razzia, razzia  
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Horváth Orbán:  

Eltévedt hősök téves csatatéren  

Öt főszereplő 

A kolostori 

legenda 

  

II. Endre és Szent Száva  

Molnár Andor  

Horváth Mihály  

Dunafalvi Lajos  
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