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„A tudomány következetességével a kölcsönös megértésért”  
Emlékülés az újvidéki „razzia” 70. évfordulóján 
 

 

 

A Holokauszt Emlékközpont az újvidéki „razzia” 70. évfordulóján neves vajdasági és hazai 

történészek részvételével,  nagyszámú érdeklődő  jelenlétében emlékülést rendezett. Az 

előadások az 1848-as etnikai háborúktól egészen az újvidéki vérengzés végrehajtói elleni 

eljárás történetéig összegezték a magyar történelmi kutatások eddigi eredményeit. Olyan 

neves szakemberek előadásait hallhatták - nem csupán a jelenlévők, de élő közvetítéssel az 

intézmény honlapjára látogatók is -, mint  dr. Hermann Róbert, prof. dr. A. Sajti Enikő, prof. 

dr. Szakály Sándor, dr. Markó György, Babucs Zoltán és Pejin Attila történészek. 

 

Az emlékülés szünetében nyitották meg az Örök barátságtól a népbíróságig című 

kamarakiállítást. A március 11-éig megtekinthető tárlaton korabeli dokumentumok, archív 

fotók és egy dokumentumfilm mutatja be az érdeklődőknek az újvidéki vérengzés 

előzményeit, idézi fel a tragédia napjait, s vázolja fel a felelősségrevonás máig le nem zárt 

kérdéseit.  

 

A 70. évforduló alkalmából Magyarország Kormánya, a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium a Páva utcai zsinagóga falára elhelyezett emléktáblával fájdalmas 

kötelezettségének tett eleget, mementót állított közel 4000 szerb és zsidó áldozat 

tragédiájának. Az emléktáblát dr. Hermann Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

parancsnokának tudományos helyettese és prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt 

Emlékközpont ügyvezető igazgatója, az emlékülés levezető elnökei leplezték le. A 

megjelentek közül elsőként a Holocaust Közalapítvány Felügyelő Bizottságának Elnöke, dr. 

Lebovits Imre és a Kuratórium képviseletében Drucker Tibor helyezte el koszorúját. Az 

avatáson jelen voltak a vajdasági Óbecséből érkezett túlélők is.  

 

Az emlékülés létrejöttét számos szakmai partner támogatta határon innen és túl: HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Szabó Ervin Könyvtár, Politikatörténeti és Szakszervezeti 

Levéltár, Vajdasági Múzeum, Újvidéki Levéltár, Zentai Városi Múzeum.  

 

Az évforduló jelentőségét prof. dr. Szita Szabolcs így értékelte: „A letisztult történelmi 

emlékezet tette itt ma a dolgát: tudományos következetességgel szembesített a múlttal, 

egymás jövőbeli kölcsönös megértésért.”  

 

 

Budapest,  2012. január 20. 

 
 


