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Az Országgyűlés

	 OGY
határozati javaslata

Bizottsági önálló indítvány

A délvidéki magyarokkal szemben a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres
cselekmények 60 . évfordulóján

Az Országgyűlés
megerősítve a Magyar Köztársaság elkötelezettségét az Alkotmányban lefektetett
demokratikus alapjogok, a demokrácia és a humanizmus eszméi iránt ;
határozottan elítélve mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve diktatúrára való
törekvést, amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és
elidegeníthetetlen szabadságjogaitól ;

A következő határozatot hozza:

1 . Az Országgyűlés elítéli a 11 . világháború során és azt követően a kollektív
bűnösség elvére alapozott politikai döntéseket és erőszakos cselekedeteket,
amelyekkel egyéneket, egyes népcsoportokat, közösségeket megsemmisítettek,
lakóhelyük elhagyására kényszerítettek , emberi és politikai jogaikat korlátozták .
Ezek sorába tartoznak a délvidéki magyarok elleni 60 évvel ezelőtt, a jugoszláv
katonai közigazgatás alatt elkövetett véres cselekmények .

2. Az Országgyűlés megrendülten emlékezve szolidáris az 1944 októbere és 1945
nyara között megkínzott, kivégzett, szülőföldjéről elűzött és koncentrációs
valamint kényszermunka-táborokban fogva tartott több tízezer ártatlan áldozattal :
a több tízezer magyar halottal, hozzátartozóikkal és leszármazottaikkal, valamint
valamennyi túlélővel .

3 . Az Országgyűlés sürgeti, hogy a térség országainak szakértői együttes munkával
tárják fel az itt élő népek közös történelmének összefüggéseit, dolgozzák fel és
mutassák be eseményeit. Kiemelkedően fontos a közelmúlt történéseivel való
foglalkozás, mert az jelentős mértékben segítené a szembenézést a múlttal és
megnyithatja az utat a történelmi traumák feldolgozása felé .



4. Az Országgyűlés kifejezi azt a reményét, hogy a totalitárius rendszerek térségbeli
bukását követően mintegy másfél évtizeddel szűkebb és tágabb régiónk
háborúktól és társadalmi kataklizmáktól annyit szenvedett népei számára
megnyílik az út, hogy az egységesülő Európában újra megtalálják méltó helyüket,
és nyelvükkel, kultúrájukkal újból részt vehessenek sokszínű kontinensünk
fejlődését szolgáló együttműködésében .



Budapest, 2004 . december 7.

Indoklás

A jugoszláv kommunista partizánrezsim Josip Broz Tito közvetlen utasítására 1944 .
október 17-én katonai közigazgatást vezetett be a mai Bácska és Bánát, valamint az ún.
Baranyai Háromszög területén . Mintegy 130 településen több tízezer magyar férfit, nem
ritkán asszonyt, sőt kiskorúakat is megkínoztak és kivégeztek . Három település teljes
magyar népességét kollektív bűnössé nyilvánították, elhurcolták és koncentrációs táborba
zárták, majd összes ingó és ingatlan vagyonától örök időkre megfosztották .

A tudományos kutatások, visszaemlékezések, publicisztikai munkák, a Vajdasági Magyar
Tudományos Társaság 2003 . október 24-25-ei nemzetközi tudományos tanácskozásának
eredményei, valamint a Vajdaság Tartományi Képviselőháza által létrehozott
Igazságmegállapító Bizottság tényfeltáró munkája alapján egyértelműen megállapítható,
hogy 1944-45-ben a második Jugoszlávia hatalmi szerveinek és a Jugoszláv Kommunista
Pártnak az irányításával és közreműködésével tömegesen végeztek ki magyarokat,
kollektív bűnösséggel vádolva őket az 1941 és 1944 közötti időszakért .
A polgári lakosság férfitagjainak megtizedelése mellett brutálisan megkínoztak,
agyonvertek és kivégztek huszonhét római katolikus és református papot, közöttük a
Bánát református püspökét, és tömegesen végeztek ki hadifogságba került magyar
honvédeket .
A kínzásokat és kivégzéseket a jugoszláv kommunista rezsim biztonsági szolgálata
(OZNA), a biztonsági szolgálat különleges hadteste (KNOJ), valamint egyes
partizánosztagok és népfelszabadító bizottságok (NOO) rendelték el és hajtották végre .
A halálos áldozatok számát az egyre szaporodó helyi monográfiák, dokumentumfilmek,
visszaemlékezések és tanulmányok ellenére még mindig csak becsülni lehet, de
mindenképpen meghaladja a húszezret . A kényszermunkára hurcolt férfiak és nők száma
ennek a többszöröse .
A jugoszláv hatóságok a kivégzettek nevét, az ellenük felhozott vádat, a fogva tartás és a
kivégzés körülményeit, az áldozatok nyughelyét soha sem hozták nyilvánosságra, az erre
vonatkozó adatokat a közvélemény elől tudatosan eltitkolták, mind a személyes
informálódást, mind pedig a tudományos igényű kutatást akadályozták .
1945 elején Csurog, Zsablya és Mozsor teljes magyar lakosságát kilakoltatták és
gyalogmenetben a koncentrációs táborrá átalakított Járek német településre hajtották . Az
éhínség, a járványos betegségek, a mindennapos ütlegelések következtében a járeki
táborban 6500 személy veszítette életét, közöttük több száz gyerek .

A Magyar Köztársaság Országgyűlése történelmi adósságát törleszti, amikor az évforduló
alkalmából kegyelettel emlékezik meg a hatvan évvel ezelőtti ártatlan magyar
áldozatokról, a megkínzottakról, a megalázottakról és az emberi jogaikban sérelmet
szenvedettekről Ugyanakkor ráirányítja a figyelmet arra, hogy a térségben bekövetkező
változások jótékony hatást gyakorolhatnak a népek közötti együttélésére, a történelmi
traumák feldolgozására, din ennek sikeréhez elengedhetetlen a múlt tudományos igényű
feltárása .
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