
 Szerbia – szerbek 

rövid történelme 



Szerbek: 

 A szerbek vallása ortodox keresztény, habár az 
évszázadok során a történelem viharában sokan 
áttértek az iszlámra vagy a katolikus hitre. 

 A szerbek nemzeti szimbólumai a címerben 
található kereszt és a négy C betű. Ez a cirill c a 
magyarban sz betűt jelöl, utalva a Само слога 
Србина спашава (lat.: Samo sloga Srbina spašava, 
magyrul: Csak az összetartás mentheti meg a 
szerbeket). A címert zászló formájában Stefan 
Dusán cár használta a hadjáratai során a török 
ellen. 

 A szerb trikolór 1835-ben született meg.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Flag_of_Serbia.svg


Szerbiát a görög időkben a trákok 

lakták. Az első állam ezen a területen 

a Római Birodalom volt, amelynek 

több provinciája is osztozott az 

ország mai területén: Moesia az 

ország keleti részén, Dalmácia az 

ország keleti és középső vidékein 

(Pannonia, Duna, Száva közötti 

területeken), Dacia pedig a 

Temesköz vidékén terült el.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1kok
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Provincia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moesia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dalm%C3%A1cia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dacia


Római Birodalom és a szlávok  

– 180-ban 



Római Birodalom megoszlása után a 

szlávok terjeszkedtek 



Szláv törzsek 

jövetele 

Ázsiából 

 5–6. század 
 



A szláv törzsek a 7. század folyamán 

jelentek meg a Balkán-félszigeten,  

a szerbek is a Tara, Lim, Drina és 

Ibar folyók és a Golija, Durmitor 

hegységek környékén.  

 Laza törzsszövetségben, transzhumáló 

pásztorkodókként együtt éltek a vlachokkal  

(a románok feltételezett őseivel).  



Déli-szlávok az 

Avar Kaganátus 

alatt, Belgrádtól 

délre 

  

7–8. század 



Kísérlet történt az önálló szerb állam 

létrehozására a 9. században, ekkor 

vették fel Bizáncból a 

kereszténységet is.  

A szerb egyház volt az egyik első, 

amely saját nyelvét használta a 

templomokban, nemzeti egyházzá 

lett, tehát függetlenedni tudott a 

konstantinápolyi patriarcha 

befolyása alól. 



Szerbek által lakott területek  

a VIII-IX. században 



Szerbek 

9–10. század 



Szerbek  

Raska 

fejedelemség 

10. század 



Szerb 

Fejedelemség 

Ras fővárossal 

11. század 



Szerbia 

Raska 

Fejedelemség 

10–11. század 



Stevan Dušan a középkori 

Szerbia legnevesebb uralkodója 

A szerb törzseket Stefan Nemanja (1159-1195) nagyzsupán egyesítette, 

létrehozva 1190-ben a Szerb Fejedelemséget, amely 1217-ben Szerb 

Királyság néven függetlenedett Bizánctól.  

Az ország legnagyobb kiterjedését Stevan Dušan idején érte el, 

amikor Albánia és Görögország északi része is hozzátartozott.  

(1346-ben vette fel a "szerbek és görögök cárja" címet, 1349-ben 

megalkotta a szerbek első írott törvénykönyvét)  

 

Az 1389-ben a vesztes rigómezei csata után a szerb állam, 

tartományurak vezetése alatt, török vazallus területekre bomlott.  

 

1402-ben létrejött a szerb despoták állama, amely a Magyar 

Királyság és az Oszmán Birodalom állandó nyomása alatt.  

Végleg török fennhatóság alá került 1537-ig. 



Szerb 

Királyság 

 13. század 



Szerb 

Királyság 

Stevan 

Dušan 

idejében 

 

14. század 



Szerbia 

15. század 



1699-1813 

 Az 1699-es karlócai béke során Magyarország 

visszakapta a török által meghódított gyéren lakott 

területeit. Sok szerb a magas török adóktól menekülve 

északra, azaz Magyarországra vándorolt. Részben ekkor 

népesült be szerbekkel a Délvidék (Ráckeve, Szentendre, Szeged 

környékén – Deszk, Újszentiván, Magyarcsanád). 

 1804. február 14-én Đorđe Petrović (Karađorđe) 

vezetésével felkelés tört ki (Šumadija = mai Közép-

Szerbia) a janicsár hatalom és a vallási elnyomás ellen.   

 Harcukat Oroszország anyagilag és katonailag is 

támogatta – 1807 júniusában orosz-szerb szövetség. 

 1813 októberében elesett Belgrád, összeomlott a 

felkelés, vezetői Ausztriába menekültek. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1804


Szerbia 

az Osztrák 

Monarchia és a 

Török birodalom 

között 

 

 18. század 



A 18. század végén: "nemzeti 

ébredés" a felvilágosodás: a 

Bécsben élő Vuk Stefanović 

Karadžić, 1818-ban megjelentette 

szerb szótárát és nyelvtanát (cirill 

ábécé), népdalai az európai 

romantika kedvelt kötete lett.  

A kulturális élet fellendülése: a 

Szerb Matica (tudományos és 

irodalmi központ), az iskolák, 

egyesületek, nyomdák, 

színtársulatok megalakulása. 



1815-ben felkelés 

 A megtorlások miatt 1815 áprilisában  

Takovóból újabb felkelés indult ki Miloš 
Obrenović vezetésével. Orosz nyomásra az 
Oszmán birodalomnak el kellett ismernie Szerbia 
széles autonómiáját és Obrenović főkenézi 
(hercegi) méltóságát utódlási joggal. 

 Az 1826-os akkermani orosz-török szerződéssel 
Szerbia hűbéres fejedelemség lett, amit a 
drinápolyi béke (1829), majd a szultán (1930) 
megerősített. 

 Az Obrenovićok és Karadjordjevićok 
harca … 

http://hu.wikipedia.org/wiki/1878


Szerb 

Fejedelemség 

1820-tól 

autonóm 

1878-tól 

független 

 

 

19. század 



Karađorđević – Obrenović család 

 A Karađorđe család első őse szegény szülők gyermeke. 

Ő az első szerb felkelés vezetője, akinek az Orosz 

Birodalom szövetségét is sikerült megnyernie, ennek 

ellenére elbukott a felkelés. 1817-ben Milos Obrenović 

fejedelem parancsára meggyilkolták. Karađorđe fiát, 

Sándort később szerb fejedelemmé választották. 

 1878-ban Szerbia teljesen független, a törököket 
Koszovó és a Novi Pazári szandzsák kivételével az 
egész országból sikerült kiszorítani. 

 Az első Balkáni háború során (1913-ban) Szerbia 
megszerezte kb. a mai területét (Macedónia területét 
és a Vajdaságot leszámítva). 



Szerbia  

1914-ben 



1914-1941 
 A boszniai szerb nemzetiségű Gavrilo Princip által 

elkövetett szarajevói merénylet adta a közvetlen okot 
az 1. világháború kirobbantására. Az Osztrák-
Magyar Monarchia által megtámadott Szerbia az 
Antant segítségével a nyertesek között szerepelt.  
Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és 
Szlovénia (Ausztriától elcsatolt) egyesüléséből létrejött 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság.  

 A trianoni békekonferencián a Magyarországtól 
elcsatolt Délvidéket is megkapta. Vajdaság területén 
jelentős német, magyar és egyéb nemzetiségű lakosság 
került kisebbségi sorba. Az ország déli tartományát, 
Koszovót albán többség lakta. 

 Az egységes állam 1929-ben a Jugoszlávia (jugoszláv = 
„délszláv”) nevet vette fel.  



1929-től 

SHS 

Királyság-

ból lett 

Jugoszlávia 



I. Sándor Karađorđević 
a szerbek, horvátok és 

szlovének második királya, 

1929-től Jugoszlávia első 

királya. 

Autokrataként, a szerb erőkre 

támaszkodott, elfogadta az 1921. évi 

centralista, a horvát követelésekre nemet 

mondó, ún. Vid-napi alkotmányt, amely 

számára széles körű jogokat, a politikába 

közvetlen beavatkozást biztosított.  

1929-ben királyi diktatúrát vezet be.  

Jugoszlávia fennállását több radikális, 

terrorista csoport ellenezte. A VMRO 

(makedón forradalmi szervezet)  1934-ben 

Marseillesben sikeres merényletet követett el 

ellene.  

II Péter király 1934-től uralkodott, 1941-

ben elűzték, 1945-ben lemondott a trónról 



1941-1945 

 A 2. világháborúban Szerbia a Harmadik Birodalom 
(német) illetve a Magyar Királyság (Bácska) megszállása 
alá került. A német és a magyar megszállók több 
kegyetlenkedést követtek el a kommunista és szerb 
lakosság ellen, a zsidókat, cigányokat koncentrációs 
táborokba hurcolták (Újvidéki vérengzés 1942-ben).  

 A horvát usztasák a szerbek ellen valóságos népirtást 
folytatattak (Ante Pavelić) - kb. 700.000 szerbet 
mészároltak le.  

 Szerbiában a német megszállók ellen elsőként Draža 
Mihailović vezetésével a királyhoz hű szerb csetnikek 
kezdték meg a harcot. Valamivel később Josip Broz Tito 
marsall vezetésével nagyszabású partizánmozgalom 
bontakozott ki a német csapatok ellen.  



Megtorlások a magyarok felett 

 A háború után a partizánok tömeges népirtást 

követtek el a német és magyar polgári lakosság 

ellen (Délvidéki vérengzések, 1944-45).  

 A magyar közösség több tízezernyi, ártatlanul 

kivégzettje tömegsírokban fekszik. 

 2013-ban a szerb és a magyar államfő közös 

csúrogi főhajtása. 

 

 



Jugoszláv 

Szocialista 

Szövetségi 

Köztársaság  

1945-1991 



1945-1980 
 

 1945-ben Josip Broz Tito lett Jugoszlávia elnöke.  

 A partizánvezérként és "háborúügyi" miniszterként 
elhíresült marsall hatalomra kerülésekor hat állam 
föderációjává kovácsolta össze a balkáni térséget.  

 A Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-
Hercegovina, Macedónia és Montenegró társulásából 
alkotott Jugoszlávia 1980-ig komolyabb probléma 
nélkül működött: önigazgatású, el nem kötelezett 
ország.  

 

 

1980. május 4-én, 35 év elnöklés után,  

meghalt Josip Broz Tito  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maced%C3%B3nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Montenegr%C3%B3
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/JosipBrozTito.png/300px-JosipBrozTito.png&imgrefurl=http://www.gombosportal.de/modules.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D1137&h=292&w=300&sz=135&hl=hu&start=4&usg=__ktk-frP-Vu17LraruwWUjWkV9Oo=&tbnid=gl6lcPWvh0BUwM:&tbnh=113&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtito%26gbv%3D2%26hl%3Dhu%26sa%3DG
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.biocrawler.com/w/images/thumb/e/e5/300px-Tito-brionska-izjava.jpg&imgrefurl=http://www.soviet-empire.com/ussr/viewtopic.php%3Fp%3D657909%26sid%3Ddba84b2f2a7bde7328b8aabd9e04b517&h=253&w=300&sz=15&hl=hu&start=781&usg=__MbkA6HM1wpo4Xf7yTKEimjP7bm0=&tbnid=F1aHELawfOVbEM:&tbnh=98&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dtito%26start%3D780%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dhu%26sa%3DN


A Szerb Haderő meghatározó a 
Balkánon. 

 Az egykori Nagy-Jugoszláviának (JSZSZK) nagy és 

erős hadserege volt, amitől még a nyugat is rettegett.  

 A délszláv háborúban súlyos sérülések keletkeztek a 

haderőben, főleg a légierőben (repülőgépek nagy részét 

a NATO bombázások alatt megsemmisítették) 

 A tönkrement eszközök pótlását 2000 óta megkezdték. 

A Szerb Hadsereg (Vojske srbije - Војске Србије) 

korábban keleti, ószovjet eszközökkel dolgozott, de ma 

érdeklődnek a nyugati eszközök iránt is és van saját 

gyártású vadászgépük (Galeb), tank is.  

http://www.titoville.com/images/tito-poza13.jpg


1980-1999 
  

 Tito halálát követően az erősödő nacionalizmus a 90-
es években lángolt fel: Slobodan Milošević szerb, 
Franjo Tuđman horvát és Alija Izetbegović bosnyák 
politikusok.  

 Heves politikai harc: Milošević a szerb befolyást 
akarta erősíteni Jugoszláviában; Tuđman a horvát 
tagköztársaságot akarta önállósítani és kiterjeszteni; 
Izetbegović célja a független Bosznia-Hercegovina, 
melyet a muszlimok uralnak. Fellobbantották a 
nemzetek közötti ellentéteket, mindegyik a saját 
népe több száz éves múltjára és dicsőségére 
hivatkozott.  

 A korábbi kommunista és internacionalista 
ideológiát a durva nacionalizmus, sovinizmus  és a 
népirtás váltotta fel.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franjo_Tu%C4%91man
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Alija_Izetbegovi%C4%87


Délszláv háború 
 A délszláv háború során, 1992-re a Jugoszlávia 

felbomlott, a tagköztársaságokból független államok 
jöttek létre: Horvátország és Szlovénia, Macedónia, 
Bosznia-Hercegovina, (kis)Jugoszlávia. 

 Horvátországhoz és Bosznia-Hercegovinahoz 
hasonlóan Jugoszlávia is menedéket nyújtott a délszláv 
háborús bűnösöknek, ezért nemzetközi helyzete 
fokozatosan romlott, amit az országot sújtó gazdasági 
válság, hiperinfláció tetézett.  

 1999-ben, a koszovói etnikai tisztogatásokat követően a 
NATO légi csapásokat mért az országra.  

 2000 októberében a Slobodan Milošević vezette rezsim 
megbukott. Slobodan Milosevicset mint háborús 
bűnöst letartóztatták és kiadták Hágának. Milosevics 
2006-ban cellájában elhunyt.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lszl%C3%A1v_h%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szlov%C3%A9nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Maced%C3%B3nia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jugoszl%C3%A1via
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1torsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bosznia-Hercegovina
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jugoszl%C3%A1via
http://hu.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87




Délszláv háború következménye 

Becsült adatok állnak rendelkezésre 

az áldozatok számáról –a halálos 

áldozatok száma meghaladja a 

300 000-et és egymilliónál is több 

volt a menekült.  

 

Az etnikai tisztogatás = az 1991-től 

2000-ig tartó időszakban a civil 

lakosság ellen elkövetett kiterelt 

erőszakos cselekmények, háborús 

bűnök sorozata  

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p:Ethnic_Clensing.JPG


Államalakulatok sora… 

Az utóbbi száz év során Szerbia határai többször változtak: 

1. Királyság: Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1918-1941-ig (1929-
től Jugoszlávia)  

2. 1941 és 1944 között német megszállás alatt  

3. Szocialista központosított föderáció - JSzNK: 1945-1974 között 
Szerbia Jugoszlávia része (hat köztársaság) 

4. Policentrikus föderáció - JSzSzK: 1974-1992 (önigazgatású, 
decentralizált állam: 6 köztársaság +2 autonóm tartomány) 

5. Föderáció: 1992 és 2003 között Szerbia és Montenegró alkotta a 
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot.  

6. Konföderáció: 2003-ban Szerbia és Montenegró államszövetség. 

7. Unitáris állam: 2006-ban Montenegró kikiáltotta függetlenségét, 
ezáltal az államszövetség felbomlott. A nagyobb rész Szerbia 
Köztársaság néven létezik tovább. 

8. 2008. feb. 17-én kiáltották ki Koszovó függetlenségét. Szerbia 
visszautasítja a függetlenséget, nemzetközi bírósághoz fordult.  



Híres elhunyt szerbek 
 

 Josip Broz Tito (horvát nemzetiségű) – pártvezér, államfő 

 

 Nikola Tesla – világhírű fizikus, villamosmérnök 

 

 Ivo Andrić (horvát vagy szerb)–Nobel díjas író és költő  

 

 Zoran Đinđić – politikus, meggyilkolt kormányfő  

 

 Mileva Marić – matematikus, Albert Einstein első felesége  

 

 Slobodan Milošević – nacionalista diktátor 

 

 Gojko Mitić – színész és filmrendező (Winnetou)  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zoran_%C4%90in%C4%91i%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mileva_Mari%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mileva_Mari%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Mileva_Mari%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gojko_Miti%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gojko_Miti%C4%87
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gojko_Miti%C4%87
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_4kWqR1_p5jI/R-JZxip8DyI/AAAAAAAAAJM/3BtFwvAjndA/s400/tito2.jpg&imgrefurl=http://thinwildmercurythought.blogspot.com/&h=319&w=295&sz=19&hl=hu&start=561&usg=__XRraXDVSPrsOxFBriKeg6bDmPzc=&tbnid=fun-CjM7aPjaIM:&tbnh=118&tbnw=109&prev=/images%3Fq%3Dtito%26start%3D560%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dhu%26sa%3DN
http://www.teslamap.com/images/guide/nikolatesla.jpg
http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://media-2.web.britannica.com/eb-media/87/5587-004-D8FF41F4.jpg&imgrefurl=http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/24035/8373/Ivo-Andric-1961&h=450&w=362&sz=23&hl=hu&start=1&usg=__70zbwoGL4qID-Cu2FfsSOoRDn_g=&tbnid=RBJW0QVcSRNfjM:&tbnh=127&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3DIvo%2BAndric%26gbv%3D2%26hl%3Dhu
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Élő híres szerbek 

 Novak Đoković - teniszező 

 

 Sztevanovity Zorán - énekes, gitáros, zeneszerző 

 

 Vlade Divac - kosarazó  

 

 Emir Kusturica – filmrendező  

 

 Đorđe Balašević – költő és énekes  

 

 Ljubiša Samardžić - színész és rendező (Šurda) 
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Köszönöm a figyelmet! 
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