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„Egy nemzet a múltját nem felejtheti el…” 
2014. szeptember 12. 14:55 

 
Az 1944-45-ös délvidéki áldozatok emlékére összeállított 
vándorkiállítás Győrbe érkezett. 

 

 

 

 

Március 1-jén indult útjára az a tárlat, mely a második világháború végén, a Délvidéken élő 
magyarság brutális támadása, illetve áldozatai előtt állít emléket. A vándorkiállítás szeptember 
12-től Győrben, a Múzeumházban tekinthető meg, pénteken ugyanis a szervező Keskenyúton 
Alapítvány hivatalosan is megnyitotta a tárlatot. „Alapítványunkat négy évvel ezelőtt olyan tagok 
hozták létre, akik már több évtizede foglalkoznak ezeknek az eseményeknek a feltárásával, az 
ismeretterjesztéssel és a kegyeleti kérdésekkel. Minden évben szervezünk megemlékezéseket, 
ugyanakkor a tömegsírok feltárását is szeretnénk elérni, így céljaink sokrétűek. Talán a 
legfontosabb mégis az, hogy minél szélesebb körben megismertessük az emberekkel, a 70 évvel 
ezelőtt, Délvidéken történteket, mert sajnos nagyon keveset tudnak róla a fiatalok, sőt az 
idősebbek is” – ismertette a kiállítás alapjait Cseresnyés Magdolna, az alapítvány kuratóriumi 
elnöke. 

  

 

 

 

http://gyorplusz.hu/data/images/2014.09/killts3.jpg
http://gyorplusz.hu/
http://gyorplusz.hu/data/images/2014.09/killts3.jpg
http://gyorplusz.hu/


 SA JT ÓMEG J ELENÉS EK  ARCH Í VU MA  

 
FORRÁS: 
http://gyorplusz.hu/cikk/egy_nemzet_a_multjat_nem_felejtheti_el.html 

 

2 

KÖZZÉTÉVE: 2014. szeptember 12. Győr+ONLINE  

Több mint egy túlkapás 

A pénteki rendezvényen Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója méltatta a 
tárlatot, egyúttal rávilágított azokra a tényekre, melyekre a magyarságnak a jövőben is 
kötelessége emlékeznie. „Egy nemzet a múltját nem felejtheti el” – kezdte beszélgetésünket a 
szakember. „A délvidéki mészárlás esetében egy olyan tragikus történésről van szó, amelyet 
mindenkinek meg kell ismernie. A második világháborút követően a harcokat a vesztesek oldalán 
befejező Magyarország polgárai közül számtalan áldozatot mészárolták le azokon a területeken, 
amelyek úgymond „visszatért” területek voltak, és ismét Csehszlovákia, Románia vagy 
Jugoszlávia részét képezték, és erről sajnos a mai napig elvétve tesznek csak említést. Egy 
nemzet történelmében minden ténynek és tettnek jelentősége van” – hangsúlyozta a főigazgató. 

Szakály Sándor hozzátette, szerinte nem léteznek azok a jelzők, amit valamikor megfogalmaztak, 
vagyis, hogy vannak bűnös és bűnöktől mentes nemzetek. „Úgy gondolom a magyar nemzet 
soha nem volt bűnösebb, mint más nemzetek, követtünk el hibákat, de velünk szemben is 
követtek el hibákat, ezekért pedig vezekelni kell. Sokszor azonban olyanok vezekeltek, akik 
ártatlanok voltak minden tekintetben. A Tito partizánjai által legyilkolt délvidékiek, ezrek vagy 
tízezrek – hiszen ennek számát pontosan a mai napig nem tudjuk – nem azok voltak, akik 
törvénytelenséget követtek volna el” – fogalmazott a történész. ”Emberek életét kiirtani több mint 
egy túlkapás, hisz a halálból visszahozni már senkit sem lehet” – zárta gondolatait Szakály 
Sándor. 

  

 

Jövőben él a múlt 

Történelmünk feltárásának fontos állomása a kiállítás, a Múzeumház vezetője Lebó Ferenc ezért 
is tartotta fontosnak, hogy intézményük biztosítson teret a tárlatnak. „Reméljük nagy érdeklődés 
övezi majd a kiállítást. A múltnak ezen eseményeit kötelességünk bemutatni, hiszen a 
titkolózások miatt kimaradt egy nemzedék, mely mindezekről mit sem tud” – nyilatkozta 
portálunknak Lebó Ferenc. 

A 70 éve történt, véres eseményt feldolgozó, képekkel illusztrált leporellók szeptember 26-ig 
tekinthetők meg Győrben, a Múzeumházban. 

 Csapucha Adrienn 


