
"Erős igazsággal az erőszak ellen:  

így élj, s nem kell félned, veled már az Isten." 

Babits Mihály 

 

 

DÉLVIDÉKI MAGYAR GOLGOTA 1944-45 

Vándorkiállítás  

 

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány vándorkiállítása az 1944-45-ös délvidéki 

magyarirtás 70-ik évfordulója alkalmából, az áldozatok emlékének tiszteletére készült.  

A rendkívül látványos kiállítás huszonegy tablón mutatja be a délvidéki magyarokat ért népirtás 

történetét. Az olvasmányos, rövid és tartalmas mondatokba összefoglalt szöveganyagot gazdag 

képanyag egészíti ki. A kiállítás vázát alkotó visszaemlékezések közé beszúrt és kiemelt történelmi 

tények segítségével mutatják be az 1944-45 évek fordulóján történt tragikus eseményeket.  

A kiállítás „Hideg napok” című tablója bemutatja az 1942-ben, háborús körülmények között lezajlott 

tragikus újvidéki csendőr razzia előzményeit és valós körülményeit, ezzel a kiállítás létrehozói emléket 

állítanak a háborús körülmények között lezajlott razzia áldozatainak és bemutatják a katonai túlkapás 

valós történetét és előzményeit is.  Az elhallgatott razzia című tabló pedig az 1944-es újvidéki megtorlás 

napjai több száz áldozatának és az ott zajlott koncepciós perek mártírjainak is emléket állít.       

A kiállítás alkotói külön tablókat szenteltek a német áldozatok sorsának és az egyházi személyek 

tragédiájának. A koncentrációs táborokba zsúfolt tömegek és az ott elpusztított gyermek áldozatok 

sorsát megrázó képekkel illusztrálják.   Az 1944-45-ös délvidéki események következtében 

földönfutókká, hontalanná vált százezrek kálváriájának is helyett ad a kiállítás, ahogy nem feledkezik 

meg az özvegyek és árvák nehéz életének bemutatásáról sem.  

Az egységes grafikával rendelkező kiállítás létrehozói a tablók címeivel is az 1944-45-ös délvidéki 

események lényegi történéseire utalnak. A vörös színnel kiemelt, tömör mondatokká fogalmazott 

történelmi tények és megállapítások szakszerűen vezetik végig az áldozatokkal és a megrázó 

kegyetlenséggel elkövetett népirtással szembenézni merő látogatót.  

A könnyen szállítható és gyorsan felállítható vándorkiállítás tablóinak alsó részére került, jól 

megválogatott idézetek fokozzák a kiállítás drámaiságát.  

A kiállítás szervezői gondot fordítanak arra, hogy a kiállítás megnyitók ünnepi alkalmából a téma 

ismert szakérőinek bevonásával ismereterjesztő előadásokat is tartsanak, hiszen a kiállítás 

Vendégkönyveinek beírásai is bizonyítják a hatalmas érdeklődést történelmünk e rövid, de tragikus 

fejezetének megismerésére.    

A máig háborús bűnösként, jelöletlen tömegsírban nyugvó több tízezer halálos áldozatnak, 

az árváknak és özvegyeknek, a földönfutóvá,hontalanná vált túlélőknek emléket állító kiállítást 

dr. Bank Barbara történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja jegyzi. A szerkesztés és a 

grafika Cseresnyésné Kiss Magdolna és Papp Zoltán munkája. A Bethlen Alap támogatásával 

megvalósult kiállítás impresszum részében felsorolásra kerültek a forrásként használt irodalom 

szerzői is. 

A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kiadványaként 2015-ben 

megjelent, dr. Botlik József történelmi áttekintésével (895-1945) kiegészített magyar, angol és 

szerb nyelvű kiállítási katalógusok teszik teljessé a vándorkiállítás ismeretterjesztő küldetését.         

 



A mozgó tárlat a 2014. március 1-én, az Országházban megtartott megnyitót követően Budapesttől, 

Szegeden, Solymáron, Nyíregyházán, Pápán, Mórahalmon, Szedresen, Mártélyon, Győrön keresztül 

Hódmezővásárhelyig, több mint ötven helyszínen megfordulva bejárta szinte az egész országot.  

2015. május 23-án a témában tartott temerini tanácskozás résztvevői is megtekinthették az 

összeállítást, amelyet 2015 novemberében a bécsi magyarok hívtak meg a nemzeti gyásznapon tartott 

megemlékezésükre, 2016 tavaszán Nagyváradra, Aradra és Temesváron magyarsága is 

megismerkedhetett a délvidékiek tragédiájával.   

Dr. Békássy Albert, a NyEMRLSz világi elnökének meghívásának köszönhetően 2016. június 14-17 

között, a Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 vándorkiállítás szolgálhatott a XX. század lelkész 

mártírjainak szentelt tanácskozás felsőőri helyszínén.  

 

Budapest, 2016. június 18.  

 

 

Cseresnyésné Kiss Magdolna 

kuratóriumi elnök 

Keskenyúton Alapítvány 


